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Załączniki do SIWZ: 

1. Formularz kalkulacyjny do oferty dla zadań Pakietu I – załącznik nr 1  
2. Formularz kalkulacyjny do oferty dla zadań Pakietu II – załącznik nr 2  
3. Druk oferty dla zadań Pakietu I – załącznik nr 3  
4. Druk oferty dla zadań Pakietu II – załącznik nr 4  
5. Oświadczenie wykonawcy – art. 22 ustawy Pzp - załącznik nr 5  
6. Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – 

załącznik nr 6 oraz oświadczenie osób fizycznych o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 
ust. 1 pkt 2 Pzp – załącznik nr 6a  

7. Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do grupy kapitałowej (podstawa art. 24 ust.2 pkt.5 
ustawy) – załącznik nr 7  

8. Wzór umowy dla zadań Pakietu I – załącznik nr 8  
9. Wzór umowy dla zadań Pakietu II – załącznik 9  
10. Wykaz mienia do ubezpieczenia – załącznik nr 10  
11. Wykaz pojazdów – załącznik nr 11  
12. List brokerski wystawiony dla Centrum Brokerskiego Sp. z o.o. - załącznik nr 12  

 

1) Nazwa (firma) oraz adres Zamawiaj ącego  
 
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
ul. Chrobrego 31 
58-300 Wałbrzych 
www.rckik.walbrzych.pl 
 
 

2) Tryb udzielenia zamówienia:  
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych  
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r.                
poz. 907 z późn. zm.) prowadzone  w trybie przetargu nieograniczonego. 

 
3) Opis przedmiotu zamówienia:  

 
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie majątkowe i odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzonej działalności i posiadanego mienia oraz ubezpieczenia komunikacyjne Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa podzielone na dwie części (PAKIETY): 
 
PAKIET I  
 
Sekcja I. Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych 
Sekcja II. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 
Sekcja III. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej 
A – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  z tytułu działalności pozamedycznej w związku z prowadzoną 
działalnością i posiadanym mieniem 
B – Obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą zgodnie z ustawą  
o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. Dz.U.11.112.654 ze zmianami oraz rozporządzeniem Ministra 
Finansów z dnia 22.11.2012 r. – Dz. U. z 2011 r. nr 293 poz. 1729, do ustawy 

 
PAKIET II  

 
Ubezpieczenia komunikacyjne 
 
3.1 Określenie przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 30 ust. 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych:  

 

Kod CPV 66510000-8 Usługi ubezpieczeniowe 

 
3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1, 2 do niniejszej Specyfikacji. 
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4) Termin realizacji zamówienia:  
 

Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy na wykonanie zamówienia. 
 
5) Opis warunków udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnia nia tych 

warunków  
 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą wyłącznie Wykonawcy, którzy 
spełniają określone przez Zamawiającego warunki wskazane w przepisie art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp,  
dotyczące: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek ich posiadania tj. posiadaj ą zezwolenie do wykonywania działalno ści ubezpieczeniowej ; 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp.  
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
 
A. W ZAKRESIE POSIADANIA UPRAWNIEŃ DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI LUB 

CZYNNOŚCI: 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
a) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Pzp, 
b) spełniaj ą  warunki  wymienione  w  art.  22  ust.  1 ustawy  Pzp  dotycz ące:  posiadania  uprawnień  do 

wykonywania określonej działalności lub czynności, tj. spełniają następujący warunek szczegółowy: Wykonawca 
winien wykazać,  iż posiada: - zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego lub zezwolenie innego właściwego 
organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek jego 
posiadania. 

c) Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, jeśli wykaże, że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej  

 
Ocena czy Wykonawca spełniania w/w warunek udziału w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie  
z kryterium „SPEŁNIA”/ „NIE SPEŁNIA” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.  
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. 
 
W przypadku wspólnego ubiegania si ę o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lu b więcej 
Wykonawców ocena ww. warunku dotyczy ć będzie wszystkich Wykonawców ł ącznie.  
 
B. W ZAKRESIE WIEDZY I DOŚWIADCZENIA: 
 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany 
jest wykazać w sposób szczególny. 
Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku: 
Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego i dołączonego do oferty  
w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.                
poz. 907 z późn. zm.) według wzoru - Załącznik Nr 5 do SIWZ. 
 
C. W ZAKRESIE DYSPONOWANIA OSOBAMI ZDOLNYMI DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany 
jest wykazać w sposób szczególny.  
Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku: 
Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego i dołączonego do oferty  
w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.                
poz. 907 z późn. zm.) według wzoru - Załącznik Nr 5  do SIWZ. 
 
D. W ZAKRESIE SYTUACJI EKONOMICZNEJ I FINANSOWEJ 
 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany 
jest wykazać w sposób szczególny. 
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Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku: 
Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego i dołączonego do oferty  
w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.                
poz. 907 z późn. zm.) według wzoru - Załącznik Nr 5  do SIWZ. 
 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać na dzień składania ofert, brak podstaw do wykluczenia go  
z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. albowiem  
o zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Zamawiający 
uzna, iż Wykonawca spełnia warunek wskazany powyżej, jeżeli zostaną łącznie spełnione następujące przesłanki, 
tj.:  

1) Wykonawca wykaże (potwierdzi) Zamawiającemu, iż nie zachodzą wobec niego podstawy do wykluczenia z 
udziału w niniejszym postępowaniu z przyczyn opisanych w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy PZP.  

2) Potwierdzenie, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w niniejszym postępowaniu z przyczyn 
opisanych w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy PZP nastąpi poprzez przedłożenie Zamawiającemu wymaganych w 
tym celu dokumentów.  

3) Dokumenty, o których mowa powyżej zostaną złożone Zamawiającemu w terminie wyznaczonym na złożenie 
oferty w niniejszym postępowaniu lub, w przypadkach wskazanych w art. 26 ust. 3 PZP, dokumenty zostaną 
złożone Zamawiającemu w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4) Dokumenty, o których mowa w pkt 2) i 3) niniejszego ustępu zostaną złożone Zamawiającemu w sposób, w 
języku oraz formie wymaganej Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty 
mogą być składane (Dz. U. 2013 r., poz. 231).  

5) Dokumenty, o których mowa powyżej nie będą zawierać okoliczności skutkujących koniecznością 
wykluczenia Wykonawcy z udziału w niniejszym postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy 
PZP;  

6) W postępowaniu, w ramach wykazania spełnienia warunku, Wykonawca nie złoży Zamawiającemu 
nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik prowadzonego 
postępowania.  

 
Spełnienie warunków, o których mowa powyżej, stanowić będzie podstawę dopuszczenia złożonej oferty do 
badania pod kątem spełnienia wymagań merytorycznych i technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia,  
a w przypadku pozytywnego wyniku tego badania do oceny według wskazanych w SIWZ  kryteriów oceny ofert. 
Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania 
o udzielenie zamówienia. 

 
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: Wykonawca „spełnia” lub 
„nie spełnia” poszczególne warunki w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach 
wyszczególnionych w niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w 
warunki Wykonawca spełnił. 

 
Zamawiający uzna warunki za spełnione, gdy przedłożone dokumenty będą zgodne z wymogami niniejszej SIWZ 
oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 231) w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą 
być składane. 

 
Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu  
z udziału w postępowaniu. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. 

 
Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik 
niniejszego postępowania stanowi podstawę do wykluczenia z postępowania.  
Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą. 

 
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż 
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając, w tym celu 
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania 
z nich przy wykonywaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b). 

 
3. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na 

zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały 
udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do 
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tych podmiotów: 
a) pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania do dyspozycji  Wykonawcy niezbędnych zasobów 

na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, w przypadku warunku wiedzy i doświadczenia – 
pisemne zobowiązanie powinno określać (współpracę) zakres czynności podmiotu trzeciego (złożone 
wyłącznie w oryginale ); 

b) oświadczenia (podmiotu trzeciego) o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach określonych w art. 
24 ust. 1 i ust.2 ustawy;  

 
6)6)6)6) Wykaz oświadcze ń i dokumentów, jakie maj ą dostarczy ć wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w post ępowaniu.  
 

A. Na  okoliczność  potwierdzenia  spełnienia  przez  Wykonawcę  warunków  udziału  w  postępowaniu, 
określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, szczegółowo określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SIWZ, 
oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w 
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ustawy PZP, Zamawiający żąda złożenia następujących oświadczeń  
i dokumentów: 

 

w formie oryginału lub kserokopii po świadczonej ,,za zgodno ść z oryginałem” przez Wykonawc ę, (§ 6.1 
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 231) w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą 
być składane, z wyjątkiem sytuacji dot. pisemnych zobowiązań oraz  kopii dokumentów dotyczących innych 
podmiotów, a także kopii dokumentów dot. Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

 
1) oświadczenie  Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu  określonych w art. 22 ust. 1 

ustawy - wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ ; 
2) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu  na podstawie art. 24 ustawy - wzór oświadczenia 

stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ ; 
3) oryginał lub po świadczona przez Wykonawc ę za zgodno ść z oryginałem kopia dokumentu 

potwierdzającego posiadanie zezwolenia do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w 
art. 6 ust.1 ustawy z dnia 22 maja  2003 roku o działalności ubezpieczeniowej  (Dz. U. z 2010 r., Nr 11, poz. 
66 z późniejszymi zm.). 

4) oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej (podstawa art. 24 ust.2 pkt. 5 ustawy) 
wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 7  do SIWZ, bądź w przypadku gdy Wykonawca należy do grupy 
kapitałowej – wykaz - lista podmiotów nale żących do tej samej grupy kapitałowej  w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy 
kapitałowej; 

5) Pełnomocnictwo lub inny dokument okre ślający zakres umocowania  do reprezentowania Wykonawcy, o 
ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy. Pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zm.) winno być złożone w formie 
oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.  
 

B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy  
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda przedstawienia 
następujących dokumentów: - w formie oryginału lub kserokopii po świadczonej ,,za zgodno ść z 
oryginałem” przez Wykonawc ę,  

 

1)  oświadczenie  Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia no podstawie art. 24 ustawy pzp - według wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 6   do niniejszej SIWZ; 

2) oryginał lub po świadczona przez Wykonawc ę za zgodno ść z oryginałem kopia aktualnego odpisu 
z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i inform acji o działalno ści gospodarczej , jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w 
oparciu o art. 24 ust 1 pkt. 2 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy ; 

3) w przypadku Wykonawców działających w formie Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych Oświadczenie  czy 
zawarcie ubezpieczeń będzie się wiązało z nabyciem członkostwa w TUW. 

 
UWAGA: 

• wskazane oświadczenia, o których mowa w pkt. A1) i A2) muszą być doręczone w formie oryginału, zaś 
dokument wymieniony w pkt. A3. może być złożony w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej ,,za 
zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę; 

• odpis musi zawierać aktualny wykaz osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. Wykonawcy, 
którzy dokonali zmian w zakresie organów zarządzających, które nie są uwidocznione w dokumencie 



 

 strona 6 z 48 

 

rejestrowym, winni złożyć dokumenty potwierdzające powołanie nowych osób w skład organu zarządzającego 
(np. uchwała w sprawie powołania określonej osoby); 

• pod pojęciem „osoby fizycznej” w rozumieniu niniejszego przepisu należy rozumieć zarówno: a) 
przedsiębiorców będących osobami fizycznymi i wspólnikami spółki cywilnej, którzy zgodnie z art. 14 ustawy o 
swobodzie działalności gospodarczej podlegają wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej, jak i b) osoby 
fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które w związku z wejściem w życie w dniu 31 marca 
2009 r. ustawy nowelizującej ustawę z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 
60, poz. 535 z późniejszymi zm.) uzyskały możliwość ogłoszenia upadłości; 

• w związku z tym, że z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalno ści gospodarczej nie wynika, czy w 
stosunku do wykonawcy będącego osobą fizyczną otwarto likwidację lub ogłoszono jego upadłość, 
Wykonawca będący osobą fizyczną składa oświadczenie w zakresie niepodlegania wykluczeniu na podstawie 
art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (Załącznik nr 6a do SIWZ ); 

 

Podmioty składaj ące wspólnie ofert ę - wymagania związane ze złożeniem oferty wspólnej. 
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna, konsorcjum) - art. 23 

ust.1 ustawy. W takim przypadku Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie 
umowy. 

2. W przypadku składania oferty wspólnej przez dwóch lub więcej Wykonawców  każdy z nich musi 
spełniać warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 Ustawy p.z.p. oraz nie może 
podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 tejże ustawy. Przynajmniej jeden z 
Wykonawców musi spełniać warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 pkt. 2-4. 
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy mogą złożyć: 
a) wspólnie tj.: podpisane przez Pełnomocnika, wszystkich Wykonawców na jednym dokumencie, a w 

przypadku oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuszcza 
złożenie oświadczenia poprzez podpisanie ww. dokumentu przez jednego, kilku lub wszystkich z 
Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu, wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia; 

           albo 
b) odrębnie tj.: podpisane przez każdego z Wykonawców na odrębnym dokumencie a w przypadku 

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuszcza złożenie 
oświadczenia na odrębnych formularzach przez jednego, kilku lub każdego z wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełniających warunki udziału w postępowaniu. 

 
2) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowi ązany jest 

złożyć samodzielnie : 
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli przepisy odrębne wymagają wpisu do rejestru; 

 
3. Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są stosownie 

do treści art. 23 ust.2 Ustawy p.z.p. ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, oraz załączają do oferty - pełnomocnictwo  do reprezentowania 
Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu  
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

4. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez uprawnionych przedstawicieli każdego z partnerów i 
złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez notariusza. 

5. Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za prawidłową realizację 
zamówienia. 

 
UWAGA : Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie 
wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców. 

 
Wykonawcy maj ący siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej.  
 
1. Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

obowiązują przepisy określone w § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. 
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich 
te dokumenty mogą być składane (DZ.U. z 2013 r. poz. 231). 

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający 
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesi ęcy  przed upływem terminu składania ofert; 
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3. Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby do reprezentacji Wykonawcy, złożone 
przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. 

4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub 
miejsce zamieszkania poza terytorium RP, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów 
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma miejsce zamieszkania z 
wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

5. Pozostałe dokumenty, o których mowa w SIWZ Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa w formie i treści w nim określonej. 

6. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Wymogu 
języka polskiego nie będą naruszać podane w dokumentach nazwy własne, jak też nazwy i inne określenia 
dopuszczone zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 7.10.1999 r. o języku polskim (Dz. U Nr 90, poz. 999 z 
póz. zm.). Jeżeli wskazane dokumenty sporządzone są w języku innym niż polski, należy do nich dołączyć ich 
tłumaczenie na język polski. Zaleca się przedłożenie tłumaczenia z poświadczeniem wykonanym przez 
tłumacza przysięgłego.  

  
C. Pozostałe dokumenty: i oświadczenia, jakie zobowiązani są złożyć Wykonawcy: 

1. Wypełniony i podpisany Formularz Oferty; 
2. Wypełnione i podpisane Formularze Kalkulacyjne (cenowe); 
3. Pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu 

wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów do 
niej załączonych - w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez 
notariusza. 

4. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku Wykonawców, należy przedstawić pełnomocnictwo  
ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego - w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez 
notariusza Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców składających ofertę wspólną 
(Partnerów).  Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 
Partnerów. 

5. Ogólne (szczególne) Warunki Ubezpieczeń wszystkich ubezpieczeń, które są przedmiotem 
zamówienia. 
 

UWAGA:  
Zamawiający dołączył do SIWZ wzory załączników, które są materiałem uzupełniającym, a ich forma nie może 
być traktowana przez Wykonawców jako obowiązująca. Za treść oferty oraz jej kompletność odpowiada 
Wykonawca. 

 
D.  Pozostałe informacje 

1. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez 
Zamawiającego oświadczeń  lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust 1  ustawy Pzp, lub którzy nie 
złożyli pełnomocnictwa, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty, o 
których mowa w art. 25 ust 1 zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w 
wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu  albo konieczne 
byłoby unieważnienie postępowania (art. 26 ust.3 ustawy Pzp.). 

2. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 1 powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę 
warunków udziału  w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez 
Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert; 

3. Zamawiający wezwie Wykonawców, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 
dotyczących oświadczeń  lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy (art. 26 ust.4 ustawy Pzp.). 

 

 
7) Informacje o sposobie porozumiewania si ę Zamawiaj ącego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadcze ń i dokumentów, a tak że wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania si ę                                  
z Wykonawcami  

7.1 Nie przewiduje się zebrania z wykonawcami dotyczącego niniejszego postępowania /art. 38 ust.3/ 
7.2 Wyjaśnień dotyczących SIWZ udzielać będą: 

       a) aspekty merytoryczne postępowania – Centrum Brokerskie NEO Sp. z o.o.: 
         -  ubezpieczenia majątkowe – Daria Pluta, tel. (71) 377 30 12, fax: (71) 377 30 01 

                - ubezpieczenia komunikacyjne – Aneta Kurowska, tel. (71) 377 30 24, fax: (71) 377 30 01 
       b) aspekty proceduralne postępowania – Janusz Gabrysiak - tel.: (74)664 63 35, fax. (74) 842 59 16 
                                                                            Marek Głód – tel. 602387329 
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7.3 Informacje udzielane są codziennie w godz. 8-14, za wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy; 
7.4 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art.38 ust 1 Pzp. 

Zamawiający prześle treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono lub którzy pobrali SIWZ 
bez ujawnienia źródła zapytania /art.38 ust 2/. 

7.5 W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia - oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne 
informacje mogą być przekazywane w formie pisemnej lub faxem z niezwłocznym potwierdzeniem w formie 
pisemnej /art.27/ 

 
8) Wymagania dotycz ące wadium.  

Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium w niniejszym postępowaniu. 
 
9) Termin zwi ązania ofert ą. 

Wykonawca składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia złożenia oferty /art. 85 ust.1 
pkt.1/  

 
10) Opis sposobu przygotowania ofert.  
10.1. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
10.2. Ofertę należy sporządzić pisemnie pod rygorem nieważności w języku polskim, zgodnie z niniejszą 

specyfikacją w formie maszynopisu lub druku i uzupełnić wymaganymi załącznikami. 
10.3. Oferta musi być podpisana i opieczętowana imiennymi pieczątkami osób upoważnionych                                  

do reprezentowania Wykonawców, wymienionych w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym dokumencie 
upoważniającym do takiego reprezentowania (np. Konsorcjum). 

 
Jeżeli oferta podpisywana jest na podstawie pełnomocnictwa – należy do oferty załączyć to pełnomocnictwo               
w formie oryginału, kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata, radcę prawnego lub 
osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego wykonawcy 
 
10.4. Wszystkie zapisy w ofercie powinny być wykonane w sposób trwały (maszyna do pisania, komputer,                  

lub inna trwała i czytelna technika) i potwierdzone na każdej stronie podpisami przez upoważnione                           
do reprezentowania wykonawcy  osoby – w celu  identyfikacji nazwisk tych osób wskazane jest opatrzyć 
podpisy imiennymi pieczątkami. 

10.5. Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę/y 
podpisującą/ce ofertę. 

10.6. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego w SIWZ. Dopuszcza się 
w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę pod warunkiem że będą one identyczne co 
do treści z formularzami określonymi przez Zamawiającego.  

10.7. Całość oferty powinna być umieszczona w nieprzezroczystej kopercie opatrzonej opisem: 
 

NAZWA I ADRES OFERENTA 

 

Oferta przetargowa: 
Kompleksowe Ubezpieczenie majątkowe 

 i odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia oraz ubezpieczenia 
komunikacyjne Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu 

 
Nie otwierać przed dniem: 13.11.2013 r. godz. 13:10 

  
 
10.8. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty Zamawiający nie bierze 

odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferty prawidłowo 
zaadresowane a złożone po terminie zostaną zwrócone wykonawcy bez otwierania po upływie terminu 
przewidzianego na wniesienie odwołania (zgodnie z artykułem 84 ust. 2 ustawy). 

10.9. Wykonawca może wprowadzać zmiany, modyfikacje poprawki i uzupełnienia do złożonej oferty                       
lub wycofać ofertę przed terminem otwarcia ofert. 

10.10. Powiadomienie o modyfikacji musi być złożone wg takich samych reguł jak składana oferta w zamkniętej 
kopercie, odpowiednio  oznakowanej dopiskiem „ZMIANA”. Koperta oznakowana dopiskiem „ZMIANA” będzie 
rozpieczętowana przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności 
procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

10.11. Wykonawcy pokrywają wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i składają ofertę na własne ryzyko i  
na własny koszt.    
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Oferta wspólna 
 
 10.12. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum). W takim 
przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania: 
- Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących 
wspólnie;  
- Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika (przedstawiciela) do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w 
postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie może 
wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa powinna 
dokładnie określać treść umocowania. 
 10.13. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem 
(przedstawicielem). 
 10.14. Wypełniając załącznik nr 1 i załącznik nr 3 lub/i  załącznik nr 2 i załącznik nr 4 jak również wypełniając inne 
dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące 
konsorcjum (wymienić wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie). 
 
11)11)11)11) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.  
 
Oferty należy złożyć w terminie do dnia 13.11.2013 r. do godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego: Regionalne 
Centrum Krwiodawstwa  i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu (Sekretariat). 
Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez ich otwierania.   
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.11.2013 r. o godz. 13:10 w siedzibie Zamawiającego: Regionalne Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu (gabinet Dyrektora RCKiK). 
Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. 
 
12) Opis sposobu obliczania ceny.  
 
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę jednowariantową dla każdego z Pakietów, proponując wykonanie usługi 
objętej przedmiotem zamówienia, tj. 

• ofertę w całości obejmującą ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne 
• ofertę częściową obejmującą w całości ubezpieczenia majątkowe 
• ofertę częściową obejmującą w całości ubezpieczenia komunikacyjne 

Cenę oferty należy podać na formularzu oferty. 
Cena ma być wyrażona jako kwota brutto, określona w PLN (złotych polskich), z podatkiem VAT za jaką Wykonawca 
wykona całość zamówienia publicznego w zakresie określonym w załączniku nr do 1 i/ lub 2 do SIWZ.  
Cena oferty, określona przez wykonawcę, ustalona jest ostatecznie i nie będzie podlegała negocjacjom i zmianom w 
trakcie trwania umowy. 
Jeśli wykonawca przewiduje udzielenie zniżek - cena końcowa powinna uwzględniać udzielony upust. Zamawiający 
nie może dokonywać żadnych kalkulacji na zaproponowanej pierwotnie cenie niezależnie od tego czy wysokość 
upustu zostanie określona procentowo czy kwotowo. 
Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ceny oferty w kilku wariantach.  
Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od 
towarów i usług oraz  podatku akcyzowym. Zamawiający nie uzna za oczywistą omyłkę i nie będzie poprawiał 
błędnie ustalonego podatku VAT. 
  
13)13)13)13) Opis kryteriów, którymi zamawiaj ący będzie si ę kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem 

znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.  
 
13.1. W toku dokonywania oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści składanych ofert.  
13.2. Oferta zostanie odrzucona w przypadkach określonych w art. 89 ust.1 Ustawy  
13.3. Zamawiający poprawi w ofercie: 
� oczywiste omyłki pisarskie; 
� oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek; 
� Inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zmówienia, nie 
powodujących istotnych zmian w treści oferty; 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
13.4. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki zamawiający dokona oceny ofert                   
na podstawie następujących kryteriów: 
13.5. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki udziału w postępowaniu zamawiający 
dokona oceny ofert na podstawie jedynego kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu tj. ceny (waga - 100%) 
13.6. Maksymalną ilość punktów (100) otrzyma oferta z najniższą ceną, pozostałe - proporcjonalnie mniej. 
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13.7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym 
w niniejszej specyfikacji i która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. 
 
14) Informacje o formalno ściach, jakie powinny zosta ć dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego . 
14.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wykonawców o: 
- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) siedzibę i adres wybranego Wykonawcy, którego ofertę 
wybrano podając uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli 
oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w 
każdym kryterium oceny ofert oraz łączną punktację; 
- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne; 
Ponadto Zamawiający powyższe informacje umieści również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu 
publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 
14.2. Wybranemu Wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy. 
 
15) Wymagania dotycz ące zabezpieczenia nale żytego wykonania umowy.  
Zamawiający nie przewiduje wnoszenia przez wybranego wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 

 
16) Istotne dla stron postanowienia, które zostan ą wprowadzone do tre ści zawieranej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy oraz w zór umowy, je żeli zamawiaj ący wymaga                      
od wykonawcy, aby zawarł z nim umow ę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunka ch.  

Warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik nr 8 i 9 SIWZ. Zamawiający 
wymaga od wybranego Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę na warunkach określonych we wzorze umowy. 

 
17) Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniaj ących oraz o okoliczno ściach, po których 

zaistnieniu b ędą one udzielane . 
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do wysokości określonej w art. 67 ust1 pkt. 6 i 7 po 
zaistnieniu następujących okoliczności: 
- przy zwiększeniu wartości majątku trwałego Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy  
       
18) Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługuj ącej Wykonawcy w toku post ępowania o udzielenie 

zamówienia.  
Zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy, wykonawcom którzy mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu zamówienia                  
oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje 
prawo wniesienia odwołania. 
Ze względu na wartość szacunkową zamówienia oraz przyjęty tryb postępowania odwołanie przysługuje wyłącznie 
wobec czynności:  
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;  
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;  
3) odrzucenia oferty odwołującego. 
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się 
niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać 
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie 
pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem 
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego 
wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze 
sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy. 
Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni - jeżeli 
zostały przesłane w inny sposób.  
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych                          
lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 
 
19. Informacje dotycz ące aukcji elektronicznej  
Nie przewiduje się  
 
20. Informacje dotycz ące dynamicznego systemu zakupów  
Nie przewiduje się 
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21 Informacje dotycz ące umowy ramowej  
Nie przewiduje się   
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Załącznik nr 1 do SIWZ  
 
 
 
 

Pieczęć firmowa wykonawcy  Nazwa i adres wykonawcy  (miejscowość i data) 

 
FORMULARZ KALKULACYJNY DO OFERTY DLA ZADA Ń PAKIETU I 

 
Wyjaśnienia dla wykonawców :  
 
Wszystkie komórki tabel powinny być wypełnione przez: 
 
- wpisanie kwoty (liczby) – jeżeli ubezpieczyciel podaje wysokość składki;  
- wpisanie słowo „BEZSKŁADKOWO” – jeżeli ubezpieczyciel nie pobiera składki za dane ryzyko; 
- wpisanie kwoty lub procentu – jeżeli ubezpieczyciel podaje wysokość franszyzy lub udziału własnego;  
- w przypadku zniesienia franszyz i udziałów własnych należy wpisać słowo „ZNIESIONO”; 
- dopuszczalne skróty: Fr-franszyza redukcyjna, Fi-franszyza integralna, U - udział własny; 
- franszyzy i udziały własne niewymienione w Opisie Przedmiotu Zamówienia a występujące w OWU nie mają 

zastosowania;  
- cały formularz musi być podpisany zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. 
 
Dział A.  Ubezpieczaj ący / 
Ubezpieczony: 

 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  
ul. Chrobrego 31 
58-300 Wałbrzych 
PKD: 8690E ;  Regon:000291316 ;  NIP: 886-238-70-24 
 
Ekipy wyjazdowe Poboru Krwi: 
Ekipa Wyjazdowa w Kłodzku, ul. Szpitalna 1, 57-300 Kłodzko 
Ekipa Wyjazdowa w Jeleniej Górze, ul. Ogińskiego 6, 58-500 Jelenia Góra 
Ekipa Wyjazdowa w Bogatyni, ul. Szpitalna 16, 59-920 Bogatynia 

 
Dział B.  Miejsce ubezpieczenia:  
Wszystkie miejsca wykonywania działalności i posiadania mienia przez poszczególne jednostki  
 
Dział C. Okres ubezpieczenia:  
Ubezpieczenia majątkowe – 05.12.2013-04.12.2014 
 
Dział D. Płatno ść składki:  

Ubezpieczenia majątkowe - sekcje od I do III: jednorazowo  
 

Dział E. Informacje dodatkowe   
Obrót roczny planowany na kolejny rok: 

9 189 000,00  zł, w tym obrót przypadający na teren: 

RP    7 656 000,00  zł 

Zagranica  bez USA i Kanady 1 533 000,00  zł 

Ilość zatrudnionych osób: 
98, w tym: 
Lekarze                                                                 5 osób + 6 na umowę zlecenie  
Personel z wyższym wykształceniem                  11 osób 
Pielęgniarki                                                          28 osób 
Pozostały personel średni                                   27 osób 
Administracja (biurowi)                                        18 osób 
Obsługa                                                                 9 osób 
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Dla budynku głównego oraz dla pawilonu dawców: 
Zabezpieczenie p-poż – sprzęt gaśniczy, zabezpieczenie elektroniczne kotłowni w czujnik upływu gazu z 
automatycznym odcięciem gazu , plan ewakuacyjny 
 
OPIS ZABEZPIECZEŃ PRZECIWKRADZIEŻOWYCH – DZIAŁ PREPARATYKI ORAZ DZIAŁ DAWCÓW ZLOKALIZOWANE NA DOLNYCH 
KONDYGNACJACH ZABEZPIECZONE ALARMEM, MONITOROWANE  PRZEZ FIRMĘ OCHRONY MIENIA. 
W Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa funkcjonuje system ochrony p.pożarowej gaśnice, plany 
ewakuacyjne, instrukcje p.pożarowe, oznaczenie dróg ewakuacyjnych. 

OKNA DO POMIESZCZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ PONIŻEJ POZIOMU PARTERU, SĄ ZABEZPIECZONE KRATAMI. 

W łączniku pomiędzy pawilonem dla dawców, a częścią biurową zainstalowane są drzwi z zamkiem kodowanym 
cyfrowo. 

W SIEDZIBIE RCKIK PEŁNIONY JEST CAŁODOBOWO DYŻUR PRACOWNIKÓW EKSPEDYCJI, KTÓRZY W SYTUACJACH AWARYJNYCH 
POWIADAMIAJĄ ODPOWIEDNIE SŁUŻBY. 
W POZOSTAŁYCH OBIEKTACH BRAK SPECJALNYCH ZABEZPIECZEŃ – SĄ TYLKO ZABEZPIECZENIA STANDARDOWE (ZAMKI W 
DRZWIACH I KŁÓDKI) I SPRZĘT GAŚNICZY. 

W niektórych placówkach dozór przez firmy ochroniarskie lub portierów pracujących dla ZOZ. 

ZABEZPIECZENIE URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH 

RCKiK w Wałbrzychu oświadcza, że w celu zapewnienia ciągłej pracy urządzeń chłodniczych i laboratoryjnych oraz 
urządzeń monitorujących temperatury zainstalowany jest system awaryjnego zasilania w energie elektryczną.  
Posiada on dwustronne zasilania elektryczne oraz agregat prądotwórczy o mocy 40 kVA, który włącza się ze zwłoką 
1,5 min i posiada wystarczającą moc żeby w razie całkowitego zaniku napięcia zasilić najważniejsze urządzenia tj. 
chłodnie, serwer, ups, centrala telefoniczna, dostęp do internetu oraz analizatory medyczne. Dodatkowo system 
komputerowy a tym samym system monitorowania temperatury podtrzymywany jest przez ups, które ma moc 20 
kVA i przejmuje funkcje awaryjnego zasilania natychmiast przy braku napięcia z zewnątrz, nie powodując żadnych 
restartów komputerów. 

Dla bezpieczeństwa, porównania i sprawdzenia prawidłowości odczytów z ogólnego systemu monitoringu 
temperatury zbudowany został niezależny, drugi system pomiaru temperatury dla wszystkich mroźni, gdzie 
przechowywane jest osocze. 

Postępowanie w sytuacjach awaryjnych w RCKiK Wałbrzych określają następujące dokumenty: 

1. SOP DZJ/09 – POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH 
2. SOP PIN/041 – POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH 
3. PZJ-4.2.3-02 IN-01 – POSTĘPOWANIE W PRZYPADKACH AWARII INSTALACJI SIECI KOMPUTEROWEJ 

 
Dział F. Szkodowo ść 2010-2013 Ubezpieczenia Maj ątkowe   
1. Ubezpieczenia maj ątkowe  

2013 – zalanie pomieszczenia – 7 360,51 zł, zalanie sali szkoleniowej 
2 szkody w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego – odmowa 
2012 – brak szkód 
2011 – ogień – 387,00zł 
2010 – OC działalności – 2 362,84zł 

 
Dział G. Ryzyka ubezpieczeniowe:   
Sekcja I. Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk 
Sekcja II. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 
Sekcja III. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej 
A – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  z tytułu działalności pozamedycznej w związku z prowadzoną 
działalnością i posiadanym mieniem 
B – Obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą zgodnie z ustawą o działalności 
leczniczej z dnia 15.04.2011 r. Dz.U.11.112.654 ze zmianami oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 
22.11.2011 r. – Dz. U. z 2011 r. nr 293 poz. 1729, do ustawy 
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Dział H. Ryzyka ubezpieczeniowe  
 

SEKCJA I. Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk  

RYZYKA NIENAZWANE (ALL RISKS)  
Ubezpieczeniem objęte są wszelkie szkody polegające na przypadkowej, nagłej i nieprzewidzianej utracie, 
zniszczeniu lub uszkodzeniu przedmiotu ubezpieczenia, wynikające z przyczyn niezależnych od Ubezpieczającego 
powstałe w okresie ubezpieczenia i miejscu ubezpieczenia z wyjątkiem ryzyk wył•czonych w polisie. 
Z zakresu nie mogą być wyłączone następujące zdarzenia: 

� pożar (ogień),uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, wybuch (eksplozja)  
� huragan (17,1 m/s), powódź, lawina, grad, obsunięcie i zapadanie się ziemi, uderzenie pojazdu w 

ubezpieczone mienie,  
� trzęsienie ziemi, deszcz nawalny, implozja, zalanie, dym, śnieg, grad, huk ponaddźwiękowy, przewrócenie 

się drzew, masztów i innych obiektów, katastrofa budowlana oraz jedna z trzech poniższych definicji 
zalegającego śniegu i lodu 

� sadza 
� szkody wodociągowe – wydostanie się wody, pary, płynów lub substancji ze znajdujących się wewnątrz 

budynku lub na posesji objętej ubezpieczeniem, przewodów i urządzeń wodociągowych, centralnego 
ogrzewania i innych instalacji, cofnięcie się wody lub ścieków z publicznych urządzeń kanalizacyjnych, o ile 
zabezpieczenie połączenia z nimi nie należało do obowiązków ubezpieczającego, samoczynne otworzenie 
się główek tryskaczowych z innych przyczyn niż wskutek pożaru, nieumyślne pozostawienie otwartych 
kranów lub innych zaworów w urządzeniach, akcja ratownicza prowadzona w związku ze zdarzeniami 
wymienionymi powyżej oraz innymi objętymi umową ubezpieczenia 

� szkody będące następstwem akcji ratowniczej związanej z ww. zdarzeniami 
Franszyzy integralna – 300,00zł. Pozostałe franszyz y i udziały własne - zniesione 
Budynki ubezpieczone według warto ści odtworzeniowej bez wzgl ędu na stopie ń zużycia technicznego 
Za warto ść budynków i budowli przyjmuje si ę kwot ę 1 500,00 zł / m2  i inne przyj ęte przez Klienta 
System ubezpieczenia: sumy stałe, dla środków obrotowych: sumy zmienne, warto ści pieni ężne i mienie 
pracownicze: I ryzyko  
 

Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia w PLN Składka za roczny okres 
ubezpieczenia w zł  

1.1.1.1.  
Budynki i Budowle – wg wartości 
odtworzeniowej  
Tabela nr 1  

2 478 000,00  

2.2.2.2. 
Maszyny, urządzenia, wyposażenie – 
wg wartości odtworzeniowej 
Tabela nr 2  

1 834 449,84  

3. 
Mienie osób trzecich (kontener 
chłodniczy) - wg wartości księgowej 
brutto  

85 000,00  

4. 
Środki obrotowe) - wg wartości 
nabycia/wytworzenia 
Tabela nr 0  

2 072 220,00  
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Limity kradzie żowe  

Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody polegające na: 
• kradzież z włamaniem – rozumianą jako zabór mienia z zamkniętego lokalu po 

usunięciu przy użyciu siły lub narzędzi istniejących zabezpieczeń, lub zabór mienia z lokalu w którym sprawca ukrył 
się przed jego zamknięciem i pozostawił ślady mogące stanowić dowód jego ukrycia, 

• rabunek – zabór mienia z użyciem przemocy fizycznej lub groźby jej użycia wobec ubezpieczającego, osób 
działających w jego imieniu lub przez niego zatrudnionych albo po zmuszeniu przemocą fizyczną lub groźbą osoby 
posiadającej klucze do otwarcia lokalu albo po otwarciu lokalu kluczami zrabowanymi, 

• wandalizm (dewastację) – rozumiany jako umyślne uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia przez 
osoby trzecie, także bez kradzieży z włamaniem lub rabunku. Dotyczy również uszkodzenia elementów budynków 
w tym mienia zamontowanego na zewnątrz ( m.in. monitoring , klimatyzatory )  lub lokali, w których to mienie się 
znajduje. 

� System ubezpieczenia – I ryzyko 
I ryzyko  – system ubezpieczenia, w którym suma ubezpieczenia stanowi maksymalną wartość szkody, jaką może 
ponieść Ubezpieczający wskutek jednego zdarzenia losowego (kradzież włamaniem lub rabunku). O wysokości 
sumy ubezpieczenia decyduje ubezpieczający. Na wysokość odszkodowania nie ma wpływu rozbieżność między 
całkowitą wartością mienia a sumą ubezpieczenia. 
 
 

Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia w PLN Składka za roczny okres 
ubezpieczenia w zł  

1.  Środki trwałe  20 000,00 

2.  Środki obrotowe 50 000,00 

3.  Mienie osób trzecich – kontener – sumy stałe  85 000,00 

4.  Gotówka od kradzieży w lokalu 5 000,00 

5.  Gotówka od rabunku w lokalu 5 000,00 

6.  Gotówka w transporcie 10 000,00 

 

 
 

Warunki Szczególne do ryzyk maj ątkowych  
Limity na jedno i wszystkie zdarzenia PLN]  
 

Lp. 

Dodatkowe Klauzule Obligatoryjne  
Akceptuje si ę zmianę treści klauzuli, o ile nie 
zmienia ona sensu podanego poni żej opisu, a jej 
zapisy nie działaj ą na niekorzy ść 
ubezpieczonego 

Składka dodatkowa w zł 
za roczny okres ubezpieczenia  

1.  

Reprezentantów  
Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za 
szkody powstałe wyłącznie wskutek winy umyślnej 
lub rażącego niedbalstwa reprezentantów 
ubezpieczającego. Dla celów niniejszej umowy za 
reprezentantów ubezpieczającego uważa się osoby 
lub organ wieloosobowy (zarząd), które zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, statutem lub na mocy 
prawa własności uprawnione są do zarządzania 
ubezpieczonym podmiotem gospodarczym, z 
włączeniem prokurentów, ustanowionych przez ten 
podmiot. 

 

2.  

Klauzula regresowa  
Nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia 
Ubezpieczającego przeciwko: 
- osobom fizycznym świadczącym pracę lub usługę 
na rzecz Ubezpieczającego, 
- osobom fizycznym prowadzącym działalność 
gospodarczą wyłącznie na rzecz Ubezpieczającego,  
- osobom fizycznym, z którymi Ubezpieczający 
pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym. 

 

3.  
Automatycznego pokrycia nowych środków 
trwałych  
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Ubezpieczyciele obejmują automatycznym 
pokryciem ubezpieczeniowym  bez konieczności 
wcześniejszej deklaracji, każdy wzrost wartości 
mienia będący rezultatem dodania, wymiany 
wyposażenia, wybudowania, remontu, ulepszeń 
i adaptacji, w ciągu okresu ubezpieczenia, 
przypisany do danej lokalizacji zgodnie  z polisą 
z chwilą wpisu do ewidencji środków trwałych. 
Wspomniane pokrycie odpowiada co do warunków 
umowy wskazaniom wynikającym z polisy. 
Maksymalna wartość wydatków inwestycyjnych 
podlegających wspomnianej ochronie 
ubezpieczeniowej nie może przekraczać 200 000,00 
W przeci ągu 30 dni od daty zako ńczenia roku 
ubezpieczeniowego  (zapis wymagany 
bezwzgl ędnie przez klienta)  ubezpieczający zgłosi 
zwiększenie wartości mienia podając lokalizację  
oraz specyfikację zwiększonego mienia. W ciągu 30 
dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia 
Ubezpieczający opłaci dodatkową składkę obliczoną 
proporcjonalnie do czasu trwania ochrony 
ubezpieczeniowej z zastosowaniem stawki 
wynikającej z zawartej umowy ubezpieczenia. 

4.  

Automatycznego pokrycia nowych miejsc 
ubezpieczenia – limit 100 000,00 
- Ubezpieczaj ący jest zobowi ązany do zgłoszenia 
nowych miejsc, je żeli są one wykorzystane dłu żej 
niż 3 miesi ące. 
Strony postanawiają, że ochrona ubezpieczeniowa 
obejmuje, obok wymienionych w polisie miejsc, także 
wszystkie aktualne i przyszłe lokalizacje własne, 
wynajmowane, dzierżawione lub w jakikolwiek inny 
sposób użytkowane na terenie Polski, w których 
znajduje się mienie Ubezpieczającego. 
W szczególności ochroną ubezpieczeniową objęte 
jest mienie podczas targów, wystaw, imprez 
odbywających się poza miejscem wskazanym w 
umowie ubezpieczenia  oraz wysłane do miejsca 
naprawy/ remontu, z zastrzeżeniem, że limit 
odpowiedzialności na szkody powstałe w takim 
mieniu wynosi 30 000,00. 

 

5.  

Stempla bankowego  
Strony postanawiają, że jest zachowany termin 
płatności w przypadku gdy ubezpieczający dokona 
obciążenia swego konta na rzecz ubezpieczyciela 
najpóźniej w dniu wskazanym jako dzień płatności 
składki lub jej rat w polisie. 

 

6.  

Klauzula po średniego uderzenie pioruna – limit 
100 000,00 
Rozszerza się ochronę ubezpieczeniową o szkody 
powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku 
wyładowania atmosferycznego (w szczególności 
spowodowane uderzeniem pioruna  w instalacjach 
elektrycznych i sieciach energetycznych) oraz szkody 
wynikłe  z niewłaściwych parametrów prądu 
elektrycznego (zmiana w natężeniu). Jednocześnie 
przedstawiona definicja przepięcia będzie miała 
zastosowanie do każdej szkody, której przyczyną 
będzie przepięcie. 
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7.  

Rozszerzenie zakresu ochrony o szkody 
elektryczne powstałe w wyniku przyczyn 
niezwi ązanych z wyładowaniem atmosferycznym 
– limit 20 000,00  
 Niniejsze rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej 
nie ma zastosowania  w odniesieniu do szkód w 
mieniu, które będą wypłacone w tytułu innego 
ubezpieczenia. 

 

8.  

Klauzula ci ągło ści ubezpieczenia  
Brak wpłaty przez Ubezpieczającego, którejkolwiek z 
rat składki w terminie przewidzianym w umowie 
ubezpieczenia nie powoduje automatycznego 
wygaśnięcia (rozwiązania) umowy ubezpieczenia, 
ani zwieszenia udzielonej ochrony ubezpieczeniowej. 
W takiej sytuacji Towarzystwo Ubezpieczeniowe 
zobowiązane jest przesłać Ubezpieczającemu 
wezwanie do zapłaty  z określeniem nowego terminu 
opłacenia wymaganej należności. W razie braku 
opłaty składki w nowym terminie wskazanym w 
wezwaniu, Towarzystwo Ubezpieczeniowe może 
wypowiedzieć umowę w trybie wskazanym  w 
obowiązujących przepisach prawa. 
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9.  

Zniesienia niedoubezpieczen (20% sumy ubezp ieczenia)  
Strony postanawiają, że zasada proporcji nie będzie miała 

zastosowania jeżeli wysokość roszczenia nie 
przekracza 20% sumy ubezpieczenia na 
poszczególny zakład 

 

10.  

LEEWAY (120 % sumy ubezpieczenia)  
Strony postanawiają, że w przypadku szkody klauzula 

proporcjonalności będzie stosowana tylko w 
przypadku mienia, którego wartość rzeczywista w 
momencie powstania szkody będzie wyższa niż 
120% sumy ubezpieczenia. 

 

11.  

Przeniesienie mienia w obr ębie jednostek – limit 
100 000,00 
Z zastrzeżeniem ogólnych warunków ubezpieczenia i 
innych postanowień umowy ubezpieczenia 
uzgodniono, że ubezpieczyciel ponosi 
odpowiedzialność za szkody powstałe w 
ubezpieczonym mieniu również w przypadku jego 
przeniesienia do innej ubezpieczonej lokalizacji. 
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za 
szkody powstałe podczas transportu, a lokalizacja 
jest przystosowana do przechowywania / 
zamontowania w niej zwiększonej ilości mienia. 

 

12.  

Klauzula rozbudowy i przebudowy, remontów, 
modernizacji i adaptacji – limit 100 000,00  

Strony postanawiają, że ochrona ubezpieczeniowa 
obejmuje szkody powstałe w trakcie prowadzonych 
prac remontowych, modernizacyjnych i 
adaptacyjnych zarówno w środkach trwałych 
stanowiących własność Ubezpieczającego jak i w 
środkach trwałych wynajmowanych  lub 
dzierżawionych  w przypadku szkody spowodowanej 
zdarzeniami losowymi wskutek ryzyk nazwanych, 
między innymi: ogień, uderzenie pioruna, eksplozja, 
upadek statku powietrznego, powódź, zalanie itp. 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka 
wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest 
dla: 
�� mienia będącego przedmiotem robót 

budowlanych: do wysokości limitu 
��  w pozostałym mieniu stanowiącym 

przedmiot ubezpieczenia: do pełnej sumy 
ubezpieczenia. 

 

13.  

Klauzula warto ści ksi ęgowej brutto  
1. Mienie podlegające ubezpieczeniu zostanie ubezpieczone 

wg wartości księgowej brutto bez względu na stopień 
umorzenia lub zużycia technicznego 

2. Z zastrzeżeniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych 
postanowień umowy ubezpieczenia uzgodniono, że 
w przypadku, gdy podstawa szacowania 
zadeklarowana została wg wartości księgowej brutto, 
odszkodowanie wypłacone jest według wartości 
księgowej brutto bez względu na stopień umorzenia. 
Oznacza to, że ubezpieczyciel przy wypłacie 
odszkodowania nie będzie stosował żadnych 
potrąceń z tytułu amortyzacji lub zużycia mienia 
objętego ochroną. 

 



 

 strona 19 z 48 

 

14.  

Dewastacji/Wandalizmu- limit 110 000,00  
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych 
niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i innych postanowień umowy 
ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel 
obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe 
wskutek dewastacji/wandalizmu, za które uważa się 
rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie 
ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby 
trzecie 

 

15.  

Klauzula ubezpieczenia szkód estetycznych 
(graffiti) – limit 5 000,00  
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych 
niniejszą klauzulą postanowień umowy 
ubezpieczenia i ogólnych warunków ubezpieczenia 
ustala się, że: 
Ochroną ubezpieczeniową objęte zostaną szkody 
estetyczne polegające na pomalowaniu, 
porysowaniu, zarysowaniu powierzchni, 
umieszczeniu napisów i innych znaków graficznych 
na ubezpieczonym mieniu przez osoby pozostające 
poza stosunkiem ubezpieczeniowym. 

 

16.  

Klauzula usuni ęcie pozostało ści po szkodzie, 
kosztów zabezpieczenia mienia przed szkod ą, 
w tym kosztów utylizacji ponad sum ę 
ubezpieczenia – limit 200 000,00  
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych 
niniejsza klauzula postanowień umowy 
ubezpieczenia  i Ogólnych Warunków 
Ubezpieczenia ustala się 
1. dodatkowy limit odpowiedzialności ponad sumę 
ubezpieczenia, obejmujący: 
a) koszty zastosowania wszelkich dostępnych 
środków w celu zabezpieczenia ubezpieczonego 
mienia bezpośrednio zagrożonego wystąpieniem 
szkody i zmniejszenia szkody objętej zakresem 
ubezpieczenia, jeżeli środki te były celowe, 
chociażby okazały sięｴ bezskuteczne, 
b) usunięcia pozostałości po szkodzie. 

2. Niniejsza klauzula ma zastosowanie  w przypadku, gdy 
koszty, o których mowa powyżej, nie są pokryte w 
ramach sumy ubezpieczenia oraz limitów 
określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia 
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17.  

Ubezpieczenie katastrofy budowlanej –(bez 
względu na wiek) - limit 1 000 000,00  
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych 
niniejsza klauzula postanowień umowy 
ubezpieczenia i Ogólnych Warunków 
Ubezpieczenia ustala się 
1. Za opłatą dodatkowej składki, w granicach limitu 
odpowiedzialności, zakres ubezpieczenia zostaje 
rozszerzony  o szkody powstałe wskutek katastrofy 
budowlanej. 
2. Przez katastrofę budowlana rozumie się 
niezamierzone, gwałtowne zniszczenie budynku lub 
budowli bądź ich części  a także konstrukcyjnych 
elementów rusztowań, elementów urządzeń 
formujących, ścianek szczelnych i obudowy 
wykopów, o którym zostały powiadomione podmioty 
określone w art. 75 ust. 1 ustawy Prawo budowlane 
3. Za katastrofę budowlana nie uznaje się:  
a) uszkodzenia elementu wbudowanego w budynek 
lub budowlę nadającego się do naprawy lub 
wymiany, 
b) uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń 
mechanicznych i elektronicznych stanowiących 
funkcjonalna i integralna część budynku, 
c) awarii instalacji. 

 

18.  

Uznania stanu zabezpiecze ń za wysta rczający 
Ubezpieczyciel uznaje obecny stan zabezpieczeń 
przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych firmy  
za wystarczający. Ubezpieczony obowiązany jest do 
kontrolowania sprawności istniejących 
zabezpieczeń  oraz utrzymania ich w dobrym stanie 
technicznym. 

 

19.  

Klauzula pokrycia kosztów poszukiwania 
miejsca powstania uszkodzenia / awarii / 
wycieku  z instalacji wod – kan. i ich usuni ęcia  - 
limit 50 000,00  

Towarzystwo zrefunduje uzasadnione  i udokumentowane 
koszty poszukiwania miejsca powstania wycieku i 
usunięcia awarii będącej jego przyczyną. 

 

20.  

Klauzula płatno ści rat  
W przypadku wypłaty odszkodowania, Zakład 
Ubezpieczeń nie jest uprawniony  do potrącenia z 
kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych. 

 

21.  

Klauzula warunków i taryf  
W przypadku doubezpieczeń lub ubezpieczeń 

krótkoterminowych, zastosowanie będą miały 
warunki niniejszej umowy ubezpieczenia (także w 
ramach klauzuli automatycznego pokrycia), a 
Ubezpieczyciel będzie pobierał składkę 
proporcjonalnie do okresu udzielonej ochrony, 
zgodnie z zasadą: wnioskowana suma 
ubezpieczenia x stawka / 365 dni x wnioskowana 
liczba ubezpieczanych dni.  Nie będzie miała 
zastosowania składka minimalna. 

 

22.  

Klauzula terminu zgłaszania szkód - 7 dni  
Zawiadomienie Zakładu Ubezpieczeń o szkodzie winno 

nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 7 dni od daty powstania szkody lub uzyskania 
o niej wiadomości. 
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23.  

Klauzula niedotrzymania terminu zgłoszenia szkody  
Nie dotrzymanie terminu zgłoszenia szkody nie będzie 

przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania w 
całości lub w części pod warunkiem, że nie 
dotrzymanie terminu zgłoszenia szkody nie miało 
wpływu na ustalenie odszkodowania lub przyczyny 
powstania szkody. 

 

24.  

Klauzula likwidacyjna dotycz ąca środków trwałych  
Bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia 

technicznego danego środka trwałego, 
odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości, 
do wartości księgowej brutto utraconego środka 
trwałego, bez potrącenia umorzenia księgowego i 
zużycia technicznego (wg faktur). W przypadku nie 
odtwarzania środka trwałego wypłata 
odszkodowania nastąpi na podstawie protokołu 
szkody, do wartości księgowej brutto danego środka 
trwałego. 

 

25.  

Jurysdykcji  
Spory wynikłe z istnienia i stosowania niniejszej umowy strony 

mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu 
polubownego. Przy braku zapisu o sądzie 
polubownym, właściwym będzie sąd siedziby 
Ubezpieczonego. 

 

26.  

Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania  
Zakład Ubezpieczeń w przypadku potwierdzenia swojej 

odpowiedzialności  za powstałą szkodę, wypłaca 
zaliczki na poczet odszkodowania w wysokości 50% 
szacunkowych kosztów szkody stwierdzonych 
kosztorysem wewnętrznym lub zewnętrznym w 
ciągu 14  dni roboczych od zawiadomienia o 
szkodzie. 

 

27.  

Klauzula rozszerzaj ąca ochron ę o konsekwencje opadów 
śniegu  

ą ubezpieczeniową objęte zostają szkody wynikłe z 
obfitych opadów śniegu, które spowodują 
uszkodzenie konstrukcji budynku od ciężaru śniegu 
lub lodu oraz zalanie wynikłe z szybkiego topnienia 
mas śniegu, zakresem ochrony objęte jest również 
zawalenie się pod wpływem ciężaru śniegu, lodu, 
mienia sąsiedniego  na mienie ubezpieczone. 

 

28.  

Klauzula sprz ętu elektronicznego  
Zakresem ochrony zgodnym z polisą objęty jest zgłoszony do 

ubezpieczenia sprzęt elektroniczny, który nie jest 
zgłoszony do ubezpieczenia sprzętu 
elektronicznego na bazie  ryzyk wszystkich. 

 

29.  

Klauzula ubezpieczenia ogrodzenia  i bram wjazdowyc h 
oraz elementów zamontowanych na zewn ątrz 
budynków - limit 100 000,00  

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych 
niniejsza klauzula postanowień umowy 
ubezpieczenia i Ogólnych Warunków 
Ubezpieczenia ustala się ze ochroną 
ubezpieczeniową objęte jest ogrodzenie wraz z 
bramami wjazdowymi oraz elementy zamontowane 
na zewnątrz budynków. 

 



 

 strona 22 z 48 

 

30.  

TU SA potwierdza wypłatę odszkodowania z tytułu powodzi 
w wysokości 100% na terenie zakładu RCKIK 
jeżeli szkoda powstała wskutek powodzi w 
poszczególnych obiektach budowlanych, 
maszynach lub urządzeniach, mienia przyjętego 
od osób trzecich oraz innych grup mienia, nawet 
w przypadkach jeżeli w okresie 10 lat 
poprzedzających okres ubezpieczenia w 
miejscach ubezpieczenia wystąpiły powodzie 
więcej niż jeden raz. 

 

31.  

Ubezpieczenie prewencyjne (suma prewencyjna) – limit 
100 000,00 
Ubezpieczenie prewencyjne to dodatkowa kwota 
wymieniona jako oddzielna pozycja w umowie 
ubezpieczenia, którą wykorzystuje się do 
wyrównania niedoubezpieczenia stwierdzonego w 
razie powstania szkody. 

Ubezpieczenie prewencyjne  na zastosowanie na wypadek 
wzrostu wartości mienia w trakcie trwania umowy 
ubezpieczenia i/lub niedoszacowania wartości 
mienia już zgłoszonego  do ubezpieczenia. 

 

32.  

Klauzula swobodnego transferu mienia 
pomi ędzy ubezpieczonymi lokalizacjami  
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych 
niniejsza klauzula postanowień umowy 
ubezpieczenia  i Ogólnych Warunków 

Ubezpieczenia ustala się, iż ochroną ubezpieczeniową objęte 
jest mienie znajdujące się we wszystkich 
lokalizacjach Ubezpieczonego, bez konieczności 
przypisania do określonej lokalizacji. Ubezpieczone 
mienie może być przemieszczane pomiędzy 
poszczególnymi lokalizacjami, bez konieczności 
zgłaszania do Ubezpieczyciela. 

 

33.  

Klauzula mienia wył ączonego  z eksploatacji  
Zakład ubezpieczeń zobowiązany zostaje do 
pokrycia szkód w budynkach, budowlach, 
maszynach, aparatach  i urządzeniach oraz mieniu 
z nim związanych, w lokalizacjach i oddziałach 
przedsiębiorstwa wyłączonych  z eksploatacji na 
czas powyżej jednego miesiąca, z zastrzeżeniem, 
że (za wyjątkiem przerw konserwacyjno-
technologicznych albo wynikających z planu pracy): 

� Teren przedsiębiorstwa jest ogrodzony i 
dozorowany, 

� Maszyny i urządzenia są konserwowane i 
odłączone od źródeł zasilania, 

� Instalacje ppoż. Utrzymywane są w 
gotowości do użycia. 
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34.  

Sum zmiennych  
Strony postanawiają, że ochrona ubezpieczeniowa 
dla środków obrotowych udzielona jest według 
następujących zasad: 
a) Początkow ą roczn ą składk ę 
ubezpieczeniow ą należy traktowa ć jako 
tymczasow ą, stanowi ącą 75% przewidywanej 
składki rzeczywistej odpowiednio oszacowan ą 
na dzień wygaśnięcia ubezpieczenia wg 
poni ższych zasad:  
b) Wartość mienia określona na ostatni dzień 
każdego miesiąca kalendarzowego winna być 
zadeklarowana pisemnie przez ubezpieczającego i 
przekazana ubezpieczycielowi na koniec okresu 
ubezpieczenia w ciągu 30 dni od daty ekspiracji 
ubezpieczenia. 
c) Na dzień wygaśnięcia okresu ubezpieczenia 
rzeczywista składka w odniesieniu do mienia 
będącego przedmiotem ubezpieczenia powinna 
być obliczona z zastosowaniem odpowiedniej 
stawki i średniej deklarowanej wartości mienia tj. 
łącznej sumy deklarowanych wartości mienia 
podzielonej przez ilość miesięcy ubezpieczenia. 
d) Jeżeli składka jest wyższa od składki 
początkowej, ubezpieczający powinien dopłacić 
różnicę, jeżeli jest niższa – różnicę zwraca 
ubezpieczycie. Jednak zwrot składki nie może 
przekroczyć 1/3 początkowej, rocznej składki 
ubezpieczeniowej , określonej zgodnie z punktem 
a. 
e) Ubezpieczycie ponosi odpowiedzialność do 
wysokości faktycznej szkody. Granicą świadczeń 
ze strony Ubezpieczyciela jest wartość środków 
obrotowych w chwili wystąpienia szkody, lecz nie 
więcej niż suma ubezpieczenia określona w polisie 

 

35.  

Klauzula ubezpieczenia szkód w skutek 
przerwy w dostawie mediów – limit 200 000,00  
Ubezpieczyciel obejmie ochroną ubezpieczeniową 
szkody w przedmiocie ubezpieczenia powstałe 
bezpośrednio na skutek przerw w dostawie 
mediów (rozumianych jako gaz, energia 
elektryczna lub wada). 

 

36.  

Klauzula rozmro żenia środków obrotowych – 
limit 300 000,00  
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych 
niniejsza klauzula postanowień umowy 
ubezpieczenia i Ogólnych Warunków 
Ubezpieczenia ustala się  
1. Ochroną ubezpieczeniowa objęte zostaną 
szkody w środkach obrotowych powstałe w wyniku 
zmiany temperatury ich przechowywania w 
urządzeniu chłodniczym w bezpośrednim 
następstwie awarii  urządzenia chłodniczego, w 
którym przechowywane są ubezpieczone środki 
obrotowe lub przerwy w dostawie prądu. 
2. Klauzula obejmuje wyłącznie środki obrotowe, 
które  zgodnie z wymogami producenta lub 
dostawcy powinny być przechowywane w 
urządzeniach chłodniczych. 
3. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za 
wszelkie szkody powstałe wskutek niewłaściwego 
przechowywania środków obrotowych. 
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37.  

Klauzula składowania środków trwał ych i obrotowych  

W przypadku szkód powstałych w skutek zalania 
mienia znajdującego  się w pomieszczeniach 
położonych powyżej / poniżej poziomu gruntu jest 
możliwość składowania środków trwałych lub 
środków obrotowych bezpośrednio na podłodze. 

 

38.  

Koszty naprawy zabezpiecze ń – limit 50 000,00  
Zakład ubezpieczeń pokryje dodatkowe koszty 
naprawy zniszczonych lub uszkodzonych stropów, 
ścian, podłóg, drzwi, zamków, okien, szyb, żaluzji i 
innych elementów uszkodzonych wskutek 
dokonanej lub usiłowanej kradzieży  z włamaniem, 
a także koszty wymiany kluczy, względnie nabycia 
nowych szaf pancernych w związku z utratą kluczy. 

 

39.  

Klauzula kradzie ży zwykłej – limit 5 000,00  
Ubezpieczyciel obejmuje ochrona zdarzenia 
polegające na tzw. kradzieży zwykłej bez 
włamania, niewyjaśnionym zaginięciu lub zgubieniu 
ubezpieczonego mienia. Suma ulega odnowieniu 
po wypłacie odszkodowania jedynie na wniosek 
ubezpieczonego po akceptacji zakładu 
ubezpieczeń. 

 

40.  

Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów 
szklanych oraz przedmiotów z pleksy – limit 
5 000,00 
Ubezpieczającemu przysługuje odszkodowanie, 
jeżeli do szkody w ubezpieczonym mieniu doszło w 
wyniku: 
1) stłuczenia; 
2) pęknięcia i/lub porysowania. 
Przedmiotem ubezpieczenia mogą być: 
1) oszklenie zewnętrzne i wewnętrzne budynków, 
budowli i konstrukcji; 
2) okładziny szklane, szkliwione, kamienne  i 
ceramiczne 
3) reklamy neonowe i świetlne, szyldy, witryny 
wystawowe, znajdujące się w obrębie miejsca 
ubezpieczenia; 
4) inne przedmioty szklane, 
5) inne przedmioty z pleksy 
W granicach limitu odpowiedzialności, ustalonego 
dla ryzyka stłuczenia szyb lub innych przedmiotów, 
odszkodowanie obejmuje także uzasadnione  i 
udokumentowane koszty wynajęcia  i ustawienia 
rusztowań, drabin lub innego specjalistycznego 
sprzętu, w tym koszty ich transportu i montażu  
poniesione w celu dokonania wymiany mienia, 
które uległo szkodzie. 
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SEKCJA II.  Ubezpieczenie sprz ętu elektronicznego 

Zakres:  na bazie wszystkich ryzyk (all risks) 
All risks  – wszystkie ryzyka fizycznej utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia na skutek zaistniałego nagłego, 
przypadkowego i nieprzewidzianego zdarzenia, z zastrzeżeniem wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach.  
W szczególności ochroną objęte są następujące ryzyka: niewłaściwe użytkowanie, błąd operatora, świadome                        
i celowe zniszczenie przez osoby trzecie, kradzież z włamaniem i rabunek z pomieszczeń zamkniętych                                   
i zabezpieczonych, zniszczenie spowodowane przez ogień, eksplozję, implozję, uderzenie pioruna, wahanie napięcia 
w instalacji elektrycznej oraz ubocznych skutków spowodowanych przez wysoką temperaturę, dym, sadzę jak 
również akcję ratowniczą, zalanie wodą z instalacji wod. – kan., w wyniku powodzi, skutków działania czynników 
atmosferycznych: mrozu, wiatru, gradu, lawiny, wad produkcyjnych i technologicznych. 
Wiek sprz ętu: 5 lat 
Franszyza redukcyjna: 300,00zł. Pozostałe franszyzy  i udziały własne – zniesione 
System ubezpieczenia: sumy stałe  
 
 

Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia w PLN  Składka za roczny okres ubezpieczenia      
w zł  

��
Sprzęt biurowy stacjonarny  – wg 
wartości księgowej brutto 
Tabela nr 3  

225 402,21  

�� 
Sprzęt biurowy przeno śny – wg 
wartości księgowej brutto 
Tabela nr 3  

45 841,94  

�� 
Sprzęt medyczny stacjonarny  – 
wg wartości księgowej brutto 
Tabela nr 5  

101 158,76  

��

Mienie u życzone 
Sprzęt biurowy, przeno śny  – wg 
wartości księgowej brutto 
Tabela nr 6  

314 894,87  

�� 
Sprzęt elektroniczny stacjonarny  
– wg wartości księgowej brutto 
Tabela nr 4  

149 184,57  

 

Warunki Szczególne do ryzyk elektronicznych  
Limity na jedno i wszystkie zdarzenia [PLN]  
 

Dodatkowe Klauzule Obligatoryjne  
Akceptuje si ę zmianę treści klauzuli, o ile nie 
zmienia ona sensu podanego poni żej opisu, a jej 
zapisy nie działaj ą na niekorzy ść ubezpieczonego 

Składka dodatkowa w zł 
za roczny okres ubezpieczenia  

��

Reprezentantów  
Ubezpieczyciel jest wolny  od odpowiedzialności za 
szkody powstałe wyłącznie wskutek winy umyślnej lub 
rażącego niedbalstwa reprezentantów 
ubezpieczającego. Dla celów niniejszej umowy za 
reprezentantów ubezpieczającego uważa się osoby lub 
organ wieloosobowy (zarząd), które zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, statutem lub na mocy 
prawa własności uprawnione są do zarządzania 
ubezpieczonym podmiotem gospodarczym, z 
włączeniem prokurentów, ustanowionych przez ten 
podmiot. 
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�� 

Klauzula regresowa  
Nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia 
Ubezpieczającego przeciwko: 
- osobom fizycznym świadczącym pracę lub usługę na 
rzecz Ubezpieczającego, 
- osobom fizycznym prowadzącym działalność 
gospodarczą wyłącznie na rzecz Ubezpieczającego,  
- osobom fizycznym, z którymi Ubezpieczający 
pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym. 

 

�� 

Stempla bankowego  
Strony postanawiają, że jest zachowany termin 
płatności w przypadku  gdy ubezpieczający dokona 
obciążenia swego konta na rzecz ubezpieczyciela 
najpóźniej w dniu wskazanym jako dzień płatności 
składki lub jej rat w polisie. 

 

��

Klauzula ci ągło ści ubezpieczenia  
Brak wpłaty przez Ubezpieczającego, którejkolwiek z rat 
składki w terminie przewidzianym w umowie 
ubezpieczenia nie powoduje automatycznego 
wygaśnięcia (rozwiązania) umowy ubezpieczenia, ani 
zwieszenia udzielonej ochrony ubezpieczeniowej. W 
takiej sytuacji Towarzystwo Ubezpieczeniowe 
zobowiązane jest przesłać Ubezpieczającemu 
wezwanie do zapłaty z określeniem nowego terminu 
opłacenia wymaganej należności. W razie braku opłaty 
składki w nowym terminie wskazanym w wezwaniu, 
Towarzystwo Ubezpieczeniowe może wypowiedzieć 
umowę w trybie wskazanym w obowiązujących 
przepisach prawa. 

 

�� 

Klauzula warto ści ksi ęgowej brutto  
1. Mienie podlegające ubezpieczeniu zostanie ubezpieczone wg 

wartości księgowej brutto bez względu na stopień 
umorzenia lub zużycia technicznego 
2. Z zastrzeżeniem ogólnych warunków ubezpieczenia i 
innych postanowień umowy ubezpieczenia uzgodniono,  
że w przypadku, gdy podstawa szacowania 
zadeklarowana została wg wartości księgowej brutto, 
odszkodowanie wypłacone jest według wartości 
księgowej brutto bez względu na stopień umorzenia. 
Oznacza to, że ubezpieczyciel przy wypłacie 
odszkodowania nie będzie stosował żadnych potrąceń 
z tytułu amortyzacji lub zużycia mienia objętego 
ochroną. 

 

�� 

Automatycznego pokrycia nowych środków 
trwałych  
Ubezpieczyciele obejmują automatycznym pokryciem 
ubezpieczeniowym bez konieczności wcześniejszej 
deklaracji, każdy wzrost wartości mienia będący 
rezultatem dodania, wymiany wyposażenia, 
wybudowania, remontu, ulepszeń i adaptacji, w ciągu 
okresu ubezpieczenia, przypisany do danej lokalizacji 
zgodnie  z polisą z chwilą wpisu do ewidencji środków 
trwałych. 
Wspomniane pokrycie odpowiada co do warunków 
umowy wskazaniom wynikającym z polisy. 
Maksymalna wartość wydatków inwestycyjnych 
podlegających wspomnianej ochronie 
ubezpieczeniowej nie może przekraczać 100 000,00 

W przeci ągu 30 dni od daty zako ńczenia roku 
ubezpieczeniowego  (zapis wymagany bezwzgl ędnie 
przez klienta)  ubezpieczający zgłosi zwiększenie 
wartości mienia podając lokalizację  oraz specyfikację 
zwiększonego mienia. W ciągu 30 dni po zakończeniu 
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okresu ubezpieczenia Ubezpieczający opłaci 
dodatkową składkę obliczoną proporcjonalnie do czasu 
trwania ochrony ubezpieczeniowej z zastosowaniem 
stawki wynikającej z zawartej umowy ubezpieczenia. 

��

Automatycznego pokrycia nowych miejsc 
ubezpieczenia – limit 100 000,00 
- Ubezpieczaj ący jest zobowi ązany  do zgłoszenia 
nowych miejsc, je żeli są one wykorzystane dłu żej 
niż 3 miesi ące. 
Strony postanawiają, że ochrona ubezpieczeniowa 
obejmuje, obok wymienionych w polisie miejsc, także 
wszystkie aktualne i przyszłe lokalizacje własne, 
wynajmowane, dzierżawione  lub w jakikolwiek inny 
sposób użytkowane na terenie Polski, w których 
znajduje się mienie Ubezpieczającego. 
W szczególności ochroną ubezpieczeniową objęte jest 
mienie podczas targów, wystaw, imprez odbywających 
się poza miejscem wskazanym w umowie 
ubezpieczenia  oraz wysłane do miejsca naprawy/ 
remontu, z zastrzeżeniem, że limit odpowiedzialności 
na szkody powstałe  w takim mieniu wynosi 30 000,00. 

 

��

Przeniesienie mienia– limit 100 000,00  
Z zastrzeżeniem ogólnych warunków ubezpieczenia i 
innych postanowień umowy ubezpieczenia uzgodniono, 
że ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody 
powstałe w ubezpieczonym mieniu również w 
przypadku jego przeniesienia do innej ubezpieczonej 
lokalizacji. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności 
za szkody powstałe podczas transportu, a lokalizacja 
jest przystosowana do przechowywania / 
zamontowania w niej zwiększonej ilości mienia. 

 

	�

Uznania stanu zabezpiecze ń  za wystarczaj ący  
Ubezpieczyciel uznaje obecny stan zabezpieczeń 
przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych firmy za 
wystarczający. Ubezpieczony obowiązany jest do 
kontrolowania sprawności istniejących zabezpieczeń  
oraz utrzymania ich w dobrym stanie technicznym. 

 

�
�
Ubezpieczenie sprz ętu elektronicznego od 
kradzie ży z włamaniem i rabunku   

���Ubezpieczenie sprz ętu przeno śnego od upadku   

���
Ubezpieczenie sprz ętu przeno śnego poza miejscem 
ubezpieczenia   

���
Ubezpieczenie sprz ętu przeno śnego poza miejscem 
ubezpieczenia na zewn ątrz miedzy innymi:  kamery, 
przekaźniki itp. - limit 50 000,00.  

 

��

Klauzula kradzie ży zwykłej – limit 5 000,00  
Ubezpieczyciel obejmuje ochrona zdarzenia polegające 
na tzw. kradzieży zwykłej bez włamania, 
niewyjaśnionym zaginięciu lub zgubieniu 
ubezpieczonego mienia. Suma ulega odnowieniu po 
wypłacie odszkodowania jedynie na wniosek 
ubezpieczonego po akceptacji zakładu ubezpieczeń. 

 

���

Ubezpieczenie no śników obrazu w urz ądzeniach 
fotokopiuj ących  
Z zastrzeżeniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i 
innych postanowień lub załączników do umowy  
ubezpieczenia uzgodniono, że na podstawie niniejszej 
klauzuli dodatkowej: 
1. Zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody 
powstałe w nośnikach obrazu  (np. bębnach 
selenowych) w urządzeniach fotokopiujących 
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���

Klauzula swobodnego transferu mienia pomi ędzy 
ubezpieczonymi lokalizacjami  
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejsza 
klauzula postanowień umowy ubezpieczenia  i 
Ogólnych Warunków 
Ubezpieczenia ustala się, iż ochroną ubezpieczeniową 
objęte jest mienie znajdujące się we wszystkich 
lokalizacjach Ubezpieczonego, bez konieczności 
przypisania do określonej lokalizacji. Ubezpieczone 
mienie może być przemieszczane pomiędzy 
poszczególnymi lokalizacjami, bez konieczności 
zgłaszania do Ubezpieczyciela 

 

���

Klauzula płatno ści rat  
W przypadku wypłaty odszkodowania, Zakład 
Ubezpieczeń nie jest uprawniony  do potrącenia z 
kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych. 

. 

���

Klauzula warunków i taryf  
W przypadku doubezpieczeń lub ubezpieczeń krótkoterminowych, 

zastosowanie będą miały warunki niniejszej umowy 
ubezpieczenia (także w ramach klauzuli 
automatycznego pokrycia), a Ubezpieczyciel będzie 
pobierał składkę proporcjonalnie do okresu udzielonej 
ochrony, zgodnie z zasadą: wnioskowana suma 
ubezpieczenia x stawka / 365 dni x wnioskowana liczba 
ubezpieczanych dni.  Nie będzie miała zastosowania 
składka minimalna 

 

�	�

Klauzula terminu zgłaszania szkód - 7 dni  
Zawiadomienie Zakładu Ubezpieczeń  o szkodzie winno nastąpić 

niezwłocznie,  nie później jednak niż w ciągu 7 dni od 
daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości 

 

�
�

Klauzula zaliczki na po czet odszkodowania  
Zakład Ubezpieczeń w przypadku potwierdzenia swojej 

odpowiedzialności za powstałą szkodę, wypłaca zaliczki 
na poczet odszkodowania w wysokości 50% 
szacunkowych kosztów szkody stwierdzonych 
kosztorysem wewnętrznym lub zewnętrznym w ciągu 
14  dni roboczych od zawiadomienia o szkodzie 

 

���

Klauzula niedotrzymania terminu zgłoszenia szkody  
Nie dotrzymanie terminu zgłoszenia szkody nie będzie przyczyną 

odmowy wypłaty odszkodowania w całości lub w części 
pod warunkiem, że nie dotrzymanie terminu zgłoszenia 
szkody nie miało wpływu na ustalenie odszkodowania 
lub przyczyny powstania szkody 

 

���

Jurysdykcji  
Spory wynikłe z istnienia i stosowania niniejszej umowy strony 

mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu polubownego.  
Przy braku zapisu o sądzie polubownym, właściwym 
będzie sąd siedziby Ubezpieczonego 

 

���

TU SA potwierdza wypłatę odszkodowania z tytułu 
powodzi w wysokości 100% na terenie zakładu 
RCKIK, jeżeli szkoda powstała wskutek powodzi w 
poszczególnych obiektach budowlanych, maszynach 
lub urządzeniach, mienia przyjętego od osób 
trzecich oraz innych grup mienia,  nawet w 
przypadkach  jeżeli w okresie 10 lat 
poprzedzających okres ubezpieczenia w miejscach 
ubezpieczenia wystąpiły powodzie więcej niż jeden 
raz 
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��

Klauzula likwidacyjna dotycz ąca środków tr wałych  
Bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia 

technicznego danego środka trwałego, odszkodowanie 
wypłacane jest w pełnej wysokości, do wartości 
księgowej brutto utraconego środka trwałego, bez 
potrącenia umorzenia księgowego i zużycia 
technicznego (wg faktur). W przypadku nie odtwarzania 
środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi na 
podstawie protokołu szkody,  do wartości księgowej 
brutto danego środka trwałego 
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Część III.  Ubezpieczenie odpowiedzialno ści cywilnej  

 
A – Ubezpieczenie odpowiedzialno ści cywilnej  z tytułu działalno ści pozamedycznej w zwi ązku z 

prowadzon ą działalno ścią  i posiadanym mieniem  
1. Zakres działalno ści:  

	 zarządzanie nieruchomo ściami i posiadanym mieniem 
	 działalno ść biurowa  
	 działalno ść naukowo-badawcza oraz prace badawczo- rozwojowe w dziedzinie krwiodawstwa                    

i krwiolecznictwa 
 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu czynów niedozwolonych w związku z prowadzoną działalnością                  
i posiadanym mieniem, a w szczególności: 
 zakres ubezpieczenia powinien obejmować odpowiedzialność za szkody: 
• wynikające z obsunięcia i odpadnięcia elementów konstrukcyjnych budynków, komórek takich jak: dachówki, 

tynki, cegła, okna, ogrodzenia; 
• z tytułu utrzymania skwerów, terenów zielonych, placów zabaw, chodników, terenów przyległych do budynków 

komunalnych, placów, a w szczególności powstałe w wyniku: 
� złego stanu ciągów pieszych (alejek, chodników, ciągów pieszych i placów) wynikające z uszkodzeń ich 

nawierzchni 
� z powodu śliskich nawierzchni ciągów pieszych wywołanej warunkami atmosferycznymi lub zabrudzeniami 
� z powodu leżących i opadających na ciągi piesze i place wywróconych drzew, konarów lub wystających 

korzeni 
� powstałe w wyniku braku pokrywy studzienki kanalizacyjnej lub upustu ulicznego spowodowanego kradzieżą 

lub aktem wandalizmu; 
� powstałe w bezpośrednim związku z istnieniem lub funkcjonowaniem studzienek wodno – kanalizacyjnych; 

 
Włączenie szkód powstałych na skutek: 
a) OC za zalanie przez nieszczelny dach i stolarkę okienną i rynnową lub inne elementy budynku, zalanie piwnic                    
i innych pomieszczeń przynależnych 
b) OC w związku z nieszczelnymi złączami budynków, rynien i innych elementów budynku 
c) OC – prąd zero 
d) OC za zalanie piwnic i innych, pomieszczeń przynależnych 
e) OC – Centralne Ogrzewanie 
 
W ramach zakresu podstawowego włączona zostaje odpowiedzialność za szkody: 

� wyrządzone w środkach transportu podczas prac ładunkowych oraz w mieniu będącym przedmiotem prac 
ładunkowych 

� spowodowane przez praktykantów, wolontariuszy lub stażystów, którym Ubezpieczający powierzył 
wykonywanie określonych czynności 

� spowodowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przez pracowników podczas delegacji służbowych 
poniesione  poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej prze konsumentów, którzy nabyli produkt na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej 

 
2. Franszyza integralna- 400,00zł. Pozostałe franszyzy   i udziały własne – zniesione  
3. Trigger loss occurence  - w całym zakresie ubezpiec zenia odpowiedzialno ści cywilnej.  

Suma gwarancyjna w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności 
pozamedycznej i posiadanego mienia wynosi 100 000,00 zł. Pozostałe klauzule rozszerzające zakres 
ubezpieczenia OC są podlimitami sumy gwarancyjnej. 

4. Zakres terytorialny - RP  
 

Lp
. Przedmiot Ubezpieczenia 

Suma gwarancyjna na 
jedno i wszystkie 

zdarzenia w zł 

Składka w zł 
za roczny okres 
ubezpieczenia  

1. 

Odpowiedzialno ść Cywilna deliktowa  w związku z 
prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem, w tym 
szkody wodno kanalizacyjne z włączeniem cofnięcia 
cieczy w systemach kanalizacyjnych 

100 000,00  

2. 

Odpowiedzialno ść Cywilna kontraktowa  – szkody 
związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
zobowiązania, w tym szkody po wykonaniu usługi lub 
pracy wynikłe z ich wadliwego wykonania 

100 000,00  
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3. 
Wprowadzenie triggera loss occurence  – 
odpowiedzialność za szkody które miały miejsce w okresie 
ubezpieczenia 

100 000,00  

4. 

OC najemcy  nieruchomo ści  
Włączenie odpowiedzialności za szkody w 
nieruchomościach użytkowanych przez Ubezpieczonego 
na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, 
leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze 

10 000,00  

5. 

OC najemcy ruchomo ści  
Włączenie odpowiedzialności za szkody w rzeczach 
ruchomych użytkowanych przez Ubezpieczonego na 
podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu 
lub innej umowy o podobnym charakterze 

10 000,00  

6. 
OC podwykonawcy  
Włączenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez 
podwykonawców Ubezpieczonego 

50 000,00  

7. 
Klauzula rozszerzaj ąca zakres ubezpieczenia o 
szkody w pojazdach mechanicznych stanowi ących 
własno ść pracowników lub osób bliskich  

50 000,00  

 
 

B -   Ubezpieczenie odpowiedzialno ści cywilnej  podmiotu wykonuj ącego działalno ść lecznicz ą   

1. Zakres: Obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą zgodnie z ustawą o 
działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. Dz.U.11.112.654 ze zmianami oraz rozporządzeniem Ministra 
Finansów z dnia 22.11.2012 r. – Dz. U. z 2011 r. nr 293 poz. 1729, do ustawy 

2. Franszyzy i udziały własne – brak  
 

Lp. Przedmiot ubezpieczenia 
Minimalna  

suma gwarancyjna w euro 
 

1. OC podmiotu wykonuj ącego działalno ść lecznicz ą 350 000 euro na wszystkie,  
75 000 euro na jedno zdarzenie 

 
 

Warunki Szczególne do Ubezpieczenia OC działalno ści pozamedycznej (A)  
Limity na jedno i wszystkie zdarzenia [PLN]  
 

 

Dodatkowe Klauzule Obligatoryjne  
Akceptuje si ę zmianę treści klauzuli, o ile nie 
zmienia ona sensu podanego poni żej opisu, a jej 
zapisy nie działaj ą  na niekorzy ść ubezpieczonego  

Składka dodatkowa w zł 
za roczny okres ubezpieczenia  

1.  

Reprezentantów  
Ubezpieczyciel jest wolny  od odpowiedzialności za 
szkody powstałe wyłącznie wskutek winy umyślnej lub 
rażącego niedbalstwa reprezentantów 
ubezpieczającego. Dla celów niniejszej umowy za 
reprezentantów ubezpieczającego uważa się osoby 
lub organ wieloosobowy (zarząd), które zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, statutem lub na mocy 
prawa własności uprawnione są do zarządzania 
ubezpieczonym podmiotem gospodarczym, z 
włączeniem prokurentów, ustanowionych przez ten 
podmiot 
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2.  

Klauzula regresowa  
Nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia 
Ubezpieczającego przeciwko: 
- osobom fizycznym świadczącym pracę lub usługę 
na rzecz Ubezpieczającego, 
- osobom fizycznym prowadzącym działalność 
gospodarczą wyłącznie na rzecz Ubezpieczającego,  
- osobom fizycznym, z którymi Ubezpieczający 
pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym 

 

3.  

Stempla bankowego  
Strony postanawiają, że jest zachowany termin 
płatności w przypadku  gdy ubezpieczający dokona 
obciążenia swego konta na rzecz ubezpieczyciela 
najpóźniej w dniu wskazanym jako dzień płatności 
składki lub jej rat w polisie 

 

4.  

Klauzula ci ągło ści ubezpieczenia  
Brak wpłaty przez Ubezpieczającego, którejkolwiek z 
rat składki w terminie przewidzianym w umowie 
ubezpieczenia nie powoduje automatycznego 
wygaśnięcia (rozwiązania) umowy ubezpieczenia, ani 
zwieszenia udzielonej ochrony ubezpieczeniowej. W 
takiej sytuacji Towarzystwo Ubezpieczeniowe 
zobowiązane jest przesłać Ubezpieczającemu 
wezwanie do zapłaty z określeniem nowego terminu 
opłacenia wymaganej należności. W razie braku 
opłaty składki w nowym terminie wskazanym w 
wezwaniu, Towarzystwo Ubezpieczeniowe może 
wypowiedzieć umowę w trybie wskazanym  w 
obowiązujących przepisach prawa 

 

5.  

Klauzula przeniesienia ognia  
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną 

Ubezpieczonego za szkody rzeczowe wyrządzone  w 
otaczającym mieniu osób trzecich przez przeniesienie 
ognia lub wybuchu  albo zalania. Ochrona 
ubezpieczeniowa jest ograniczona wyłącznie do: 

� uszkodzenia bądź zniszczenia mienia 
wskutek działania ognia lub wybuchu; 

� uszkodzenia bądź zniszczenia mienia 
wskutek zalania 

 

6.  

Szkody seryjne  
Kilka zdarzeń szkodowych, do których doszło: 

	 z tej samej przyczyny, np. w wyniku tego samego 
błędu projektowego, produkcyjnego lub błędu w 
instrukcji dla użytkownika, lub 

	 w wyniku dostarczenia serii produktów 
posiadających tę samą wadę, 

żnie od terminu ich wystąpienia, traktuje się jako jedno 
zdarzenia ubezpieczeniowe, a za datę ich wystąpienia 
przyjmuje się datę wystąpienia pierwszego zdarzenia 
szkodowego (szkoda seryjna). 
Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie 
zdarzenia szkodowe w takiej serii, pod warunkiem, że 
pierwsze zdarzenie szkodowe wystąpiło podczas 
trwania okresu ubezpieczenia: w takim przypadku 
ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie szkody 
danej serii, nawet po zakończeniu okresu 
ubezpieczenia 

 

 
SKŁADKA Ł ĄCZNA ZA SEKCJ Ę III ROCZNY OKRES UBEZPIECZENIA ……………………………………….PLN  
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PODSUMOWANIE:  
 

 
 

SKŁADKA ROCZNA OGÓŁEM  ZA SEKCJE  I – III  

ZA ROCZNY OKRES UBEZPIECZENIA  
(suma wszystkich rocznych składek) PLN 

 
SŁOWNIE:  

 
                                                                              

PLN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Podpis i piecz ątka upowa żnionego 
przedstawiciela oferenta )   



 

 strona 34 z 48 

 

Załącznik nr 2 do SIWZ  
 
 
 

Pieczęć firmowa wykonawcy  Nazwa i adres wykonawcy  (miejscowość i data) 

 
 
 

FORMULARZ KALKULACYJNY DO OFERTY DLA ZADA Ń PAKIETU II 
 
 
 

Wyjaśnienia dla wykonawców :  
 
Wszystkie komórki tabel powinny być wypełnione przez: 
 
- wpisanie kwoty (liczby) – jeżeli ubezpieczyciel podaje wysokość składki;  
- wpisanie słowo „BEZSKŁADKOWO” – jeżeli ubezpieczyciel nie pobiera składki za dane ryzyko; 
- wpisanie kwoty lub procentu – jeżeli ubezpieczyciel podaje wysokość franszyzy lub udziału własnego;  
- w przypadku zniesienia franszyz i udziałów własnych należy wpisać słowo „ZNIESIONO”; 
- dopuszczalne skróty: Fr-franszyza redukcyjna, Fi-franszyza integralna, U - udział własny; 
- franszyzy i udziały własne niewymienione w Opisie Przedmiotu Zamówienia a występujące w OWU nie mają 

zastosowania;  
- cały formularz musi być podpisany zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. 
 
 
Dział A.  Ubezpieczaj ący / 
Ubezpieczony: 

 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  
ul. Chrobrego 31 
58-300 Wałbrzych 
PKD: 8690E ;  Regon:000291316 ;  NIP: 886-238-70-24 
 
 
Dział B. Okres ubezpieczenia:  
Ubezpieczenia komunikacyjne  -  1 rok - zgodnie z załącznikiem nr 11 – wykaz pojazdów 
 
 
Dział C. Płatno ść składki:  

Ubezpieczenia komunikacyjne  - jednorazowo 

 
 

Dział D. Szkodowo ść 2010-2013 Ubezpieczenia Komunikacyjne   
2013 – brak szkód        
2012 – AC 1 szkoda na kwotę 3 104,00 PLN 
2011 – OC 3 szkody na kwotę 4 787,00 PLN; AC – 1 szkoda na kwotę 7 805,00 PLN 
2010 – brak szkód 
 
 
Dział E. Ryzyka ubezpieczeniowe:   
Ubezpieczenia komunikacyjne 
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Dział F. Ryzyka ubezpieczeniowe  
 

Ubezpieczenia komunikacyjne 
 

Część A Odpowiedzialno ść Cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych  

 
1. Zakres terytorialny: Polska + Europa 
2. Suma gwarancyjna: 5.000.000 EURO na osobę, 1.000.000 EURO na mienie 
W odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę 
poszkodowanych 
3. Przedmiot ubezpieczenia: 7 pojazdów zgodnie z wykazem pojazdów- załącznik nr 11 – proszę o kwotację na 
poszczególne pojazdy z podaniem składek jednostkowych w poniższej tabeli 
4. Okres ubezpieczenia: 1 rok zgodnie z wykazem pojazdów załącznik nr 11 
5.  Franszyza: zgodnie z OWU  
 
SKŁADKA Ł ĄCZNA:…………………………………………………………………… 
 

 Część B. Ubezpieczenie Autocasco + Kradzie ż – AC/KR 

  
1. Zakres terytorialny: Europa z włączeniem krajów byłego ZSRR 
2. Suma ubezpieczenia: 2 087 000,00  zł 
3. Przedmiot Ubezpieczenia: 6 pojazdów, przy czym rozszerzenie ryzyka AC zgodnie z wykazem pojazdów – 
załącznik nr 11 
4.Okres ubezpieczenia: 1 rok zgodnie z wykazem pojazdów – załącznik nr 11 – proszę o kwotację na poszczególne 
pojazdy z podaniem składek jednostkowych w poniższej tabeli 
5.System ubezpieczenia: indywidualne polisy + umowa generalna 
6. Wariant likwidacji szkód: Warsztatowy  
7. Udział własny w szkodach: zniesiony 
8. Amortyzacja: zniesiona 
9. Franszyza: zgodnie z OWU 
 
SKŁADKA Ł ĄCZNA:…………………………………………………………………… 
 

Część C. Ubezpieczenie Nast ępstw Nieszcz ęśliwych Wypadków - NNW  

 
1. Zakres terytorialny: Polska + Europa 
2. Suma ubezpieczenia: 10.000,00 zł 
3. Przedmiot ubezpieczenia: 6 pojazdów zgodnie z wykazem pojazdów – załącznik nr 11 – proszę o kwotację na 
poszczególne pojazdy z podaniem składek jednostkowych w poniższej tabeli 
4. Okres ubezpieczenia: 1 rok zgodnie z wykazem pojazdów – załącznik nr 11  
 
SKŁADKA Ł ĄCZNA:………………………………………………………………….. 
 

Składki jednostkowe  Lp. Numer rej Marka Model Rodzaj 
pojazdu 

Suma 
Ubezpieczenia OC AC/KR NNW 

1. 
DB37020 FORD  

Transit 
Furgon 300L ciężarowy 24 000,00    

2. 
DB59993 PEUGEOT 

PARTNER II 
02 osobowy 14 000,00    

3. 
DB58714 FORD  

Transit VAN 
300L osobowy 25 000,00    

4. DB1610A PEUGEOT PARTNER 7 ciężarowy 33 000,00    

5. 
DB59977 FORD  

MONDEO 
KOMBI osobowy 11 000,00    

  6. 
DB04110 

DAEWOO 
LUBLIN 

ANDORA 
INTRA ciężarowy Nie dotyczy   Bez AC BEZ 

NNW 

7. 
DB7344A 

MERCEDE
S-BENZ 

TRAVEGO 
15 RHD 

autobus specjalny 
(ambulatorium) 1 980 000,00    
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SKŁADKA Ł ĄCZNA ZA ROCZNY OKRES UBEZPIECZENIA ………………………….…………… PLN 
 

PODSUMOWANIE:  
 

 
 

SKŁADKA ROCZNA OGÓŁEM   

ZA ROCZNY OKRES UBEZPIECZENIA  
(suma wszystkich rocznych składek) PLN 

 
SŁOWNIE:  

 
                     

PLN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Podpis i piecz ątka upowa żnionego 
przedstawiciela oferenta )   
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Załącznik nr 3 do SIWZ - DRUK OFERTY – PAKIET I  

 
 
        ..................................                           ……....................................... 
          pieczątka firmowa                                           miejscowość, dnia 
 
 
1. DANE WYKONAWCY  

 
Nazwa Wykonawcy          
 
....................................................................................... 
 
....................................................................................... 
 
Siedziba Wykonawcy  
 
 
....................................................................................... 
 
....................................................................................... 
 
 
NIP: ............................................................................... 
 
REGON: ........................................................................ 
 
 
 
2. PRZEDMIOT OFERTY 

Oferta dotyczy zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego, na warunkach 
określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na wybór ubezpieczyciela majątku i odpowiedzialności 
cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia oraz ubezpieczenia komunikacyjne Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu. 
 
 
3. CENA OFERTY 

Oferujemy kompleksowe ubezpieczenie majątku i działalności zamawiającego w zakresie objętym specyfikacją 
istotnych warunków zamówienia, za następujące kwoty: 
 
 

Rodzaj ubezpieczenia  
Składka ł ączna w zł  

za roczny okres ubezpieczenia  
Sekcja I  
Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk 

 

Sekcja II  
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego  

Sekcja III  
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (A + B) 

 

Składka ł ączna za PAKIET I, sekcj ę I – III 
 
za roczny okres ubezpieczenia 

 
 
 

………………………………………………….zł 
 
4. POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WYMOGÓW ZAMAWIAJ ĄCEGO 
 
1. Zamówienie wykonamy w terminie wymaganym przez Zamawiającego. 
2. Oświadczamy, że podana wartość oferty (wysokość stawek ubezpieczeniowych dla ubezpieczeń majątkowych) 

odnosi się  do  12  miesięcznego  okresu ubezpieczenia, jest ostateczna i nie będzie podlegała zmianom w 
przypadku jej realizacji. 
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3. Jako warunki płatności deklarujemy przelew bankowy w ratach i terminach zgodnych z Załącznikiem nr 1 Dział 
D z 14 dniowym terminem płatności z zachowaniem wymaganych klauzul płatniczych. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej 
zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia. 

5. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

6. W przypadku przyznania nam zamówienia, przystąpimy do zawarcia umowy zgodnie z art. 94 uzp.  
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Załącznik nr 4 do SIWZ - DRUK OFERTY – PAKIET II  

 
        ..................................                           ……....................................... 
          pieczątka firmowa                                           miejscowość, dnia 
 
 
1. DANE WYKONAWCY  

 
Nazwa Wykonawcy          
 
....................................................................................... 
 
....................................................................................... 
 
Siedziba Wykonawcy  
 
 
....................................................................................... 
 
....................................................................................... 
 
 
NIP: ............................................................................... 
 
REGON: ........................................................................ 
 
 
 
2. PRZEDMIOT OFERTY 

Oferta dotyczy zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego, na warunkach 
określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na wybór ubezpieczyciela majątku i odpowiedzialności 
cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia oraz ubezpieczenia komunikacyjne Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu. 
 
 
3. CENA OFERTY 

Oferujemy kompleksowe ubezpieczenie majątku i działalności zamawiającego w zakresie objętym specyfikacją 
istotnych warunków zamówienia, za następujące kwoty: 
 
 

Rodzaj ubezpieczenia  
Składka ł ączna w zł  

za roczny okres ubezpieczenia  

Składka ł ączna za PAKIET II  
Ubezpieczenia komunikacyjne  
Składka łączna za roczny okres ubezpieczenia 

 
 
 

………………………………………………….zł 
 
4. POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WYMOGÓW ZAMAWIAJ ĄCEGO 
 
1. Zamówienie wykonamy w terminie wymaganym przez Zamawiającego. 
2. Oświadczamy, że podana wartość oferty (wysokość stawek ubezpieczeniowych dla ubezpieczeń majątkowych) 

odnosi się  do  12  miesięcznego  okresu ubezpieczenia, jest ostateczna i nie będzie podlegała zmianom w 
przypadku jej realizacji. 

3. Jako warunki płatności deklarujemy przelew bankowy w ratach i terminach zgodnych z Załącznikiem nr 2 Dział 
C z 14 dniowym terminem płatności z zachowaniem wymaganych klauzul płatniczych. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej 
zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia. 

5. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

6. W przypadku przyznania nam zamówienia, przystąpimy do zawarcia umowy zgodnie z art. 94 uzp.  
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Załącznik nr 5 do SIWZ  

 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW  

W ZAKRESIE OKRESLONYM W ART. 22 UST. 1  

 
 

Działając w imieniu 
 
.............................................................................................................................................................................................. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(pełna nazwa i adres Wykonawcy) 
 
REGON: |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ | NIP : |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ | 
 
 
i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że spełniam warunki udziału  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 
KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MAJ ĄTKOWE I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ  Z TYTUŁU 
PROWADZONEJ DZIAŁALNO ŚCI I POSIADANEGO MIENIA ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKA CYJNE 
REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA  W WAŁBRZYCHU , wymienione w 
art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. 
zm.), dotyczące: 
 
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania; 
 
2.   Posiadania wiedzy i doświadczenia. 
 
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
 
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadom odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 
oświadczeń. Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom 
odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 k.k. 
 

 

 
......................................................                            ............................................................................. 
(miejscowość,  data)                (pieczęć i  podpis osób  uprawnionych  Wykonawcy) 
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Załącznik nr 6 do SIWZ  

 
 

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU  

Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

 
 
 

Działając w imieniu 
 
.............................................................................................................................................................................................. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(pełna nazwa i adres Wykonawcy) 
 

REGON: |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ | NIP : |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ | 
 
 

i będąc należycie upowa żnionym do jego reprezentowania oświadczam(y), że na dzień składania ofert brak jest 
podstaw do wykluczenia Mnie/Nas z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na KOMPLEKSOWE 
UBEZPIECZENIE MAJĄTKOWE I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ  Z TYTUŁU PROWADZONEJ 
DZIAŁALNO ŚCI I POSIADANEGO MIENIA ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKA CYJNE REGIONALNEGO 
CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W WAŁBRZYCHU  na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z 
późn. zm.). 

 

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadom odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń. Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom 

odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 k.k. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
......................................................                                      ............................................................................. 

(miejsce i data)                         (podpis i pieczęć imienna upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 6a do SIWZ 

 

OŚWIADCZENIE  OSÓB FIZYCZNYCH O BRAKU PODSTAW DO WYKL UCZENIA  

Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA PODS TAWIE ART. 

24 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

 

 

 

.............................................................................................................................................................................................. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Wykonawca*) 
 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 

na KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MAJ ĄTKOWE I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ  Z TYTUŁU 

PROWADZONEJ DZIAŁALNO ŚCI I POSIADANEGO MIENIA ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKA CYJNE 

REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA  W WAŁBRZYCHU , oświadczam,  

że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia 

publicznego na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1  pkt.2  ustawy Prawo zamówień publicznych, 

zgodnie z którym z postępowania wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których 

upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację 

majątku upadłego. 

 
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadom odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 
oświadczeń. Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom 
odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 k.k. 
 
 
 
 
 
 
 

___________________      _____________________________________ 
    (Miejscowość, data)          (Pieczątka i podpis wykonawcy lub osoby 

          upoważnionej do reprezentacji ) 
 
 
 
 
 
 
*Należy podać imię i nazwisko oraz nazwę Wykonawcy – osoby fizycznej, który składa oświadczenie. 
*Powyższe oświadczenie składają wykonawcy - osoby fizyczne podlegający wpisowi do ewidencji działalności 
gospodarczej, zgodnie z § 2 ust.1 pkt 2 rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów dnia 30.12.2009r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być 
składane. 
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Załącznik nr 7 do SIWZ  

 
 
 

 

 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, w trybie art. 26 ust.2d ustawy Prawo zamówień publicznych* 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 

na: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MAJ ĄTKOWE I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ  Z TYTUŁU 

PROWADZONEJ DZIAŁALNO ŚCI I POSIADANEGO MIENIA ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKA CYJNE 

REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA  W WAŁBRZYCHU, działając  

w imieniu 

...................................................................................................................................................... 
 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

(pełna nazwa i adres Wykonawcy) 
 
REGON: |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ | NIP : |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ | 
 
 
i będąc należycie upowa żnionym do jego reprezentowania  przedkładam informację w trybie art. 26 ust 2d 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), o tym, 
że moje przedsiębiorstwo: 
 
1. nie nale ży do grupy kapitałowej ** 

 
2.  należy  do  grupy  kapitałowej **  w przypadku  złożenia  oświadczenia  

 o  przynależności do grupy kapitałowej, Wykonawca obligatoryjnie wskazany jest 
 złożyć wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,  
 o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5. 

  
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadom odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 
oświadczeń. Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom 
odpowiedzialności karnej. 
 

 

 

 
......................................................                            ............................................................................. 

(miejscowość,  data)                                                   (pieczęć i  podpis osoby (osób)  uprawnionych do 
                                                                                          reprezentowania Wykonawcy) 

 
*podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę; 
*w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się  o zamówienie powyższy dokument składa każdy z partnerów 
konsorcjum w imieniu swojej firmy; 
** niepotrzebne skreślić; 
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Załącznik nr 8 do SIWZ  

 

UMOWA DLA ZADAŃ PAKIETU I nr ..............................  (projekt) 

 

Została zawarta w Wałbrzychu, w dniu ....................... roku, pomiędzy Regionalnym Centrum Krwiodawstwa  
i Krwiolecznictwa, reprezentowanego przez: 

Leszka Radojewskiego– Dyrektora RCKIK Wałbrzych 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 

a  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
reprezentowanym przez: 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
zwanym w dalszej części umowy Wykonawc ą  
 
o następującej treści  

§ 1 
 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę polegającą na kompleksowym ubezpieczeniu 

majątku i odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. 

2. Szczegółowe warunki poszczególnych ubezpieczeń zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
oraz ofercie na wykonanie zamówienia, złożonej przez Wykonawcę, stanowiących integralną część umowy. 

 
§ 2 

 
Termin dostarczenia Zamawiającemu niezbędnych polis na 12 miesięczny okres ubezpieczenia ustala się 
najpóźniej na  dzień ……………………….. 

§ 3 
 
1. Strony ustalają wartość składek ubezpieczeniowych na dzień przedłożenia oferty na kwotę: 
 

Rodzaj ubezpieczenia  
Składka ł ączna w zł  

za roczny okres ubezpieczenia  
Sekcja I  
Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk 

 

Sekcja II  
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 

 

Sekcja III  
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (A + B) 

 

Składka ł ączna za sekcj ę I – III 
za roczny okres ubezpieczenia 

 
 
 

…………..……………………………………………….zł 
 
 
2.   Zmiana wartości sum ubezpieczenia i sum gwarancyjnych zgłoszonych do ubezpieczenia, a także 

rezygnacja z ryzyka lub przedmiotu ubezpieczenia bądź klauzuli oraz zgłoszenie dodatkowego ryzyka                 
lub przedmiotu ubezpieczenia bądź klauzuli na wniosek Zamawiającego w okresie  obowiązywania 
umowy, będzie skutkować zmianą składki wyliczonej przy zastosowaniu stawek i systemów zniżek 
przedstawionych w ofercie. 
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3. Płatność nastąpi przelewem w terminach określonych w polisach. 
Wykonawca gwarantuje zachowanie wysokości zaproponowanych składek i systemu zniżek dla każdego 
rodzaju ubezpieczeń przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy. 

4. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy                
na osoby trzecie. 

§ 4 
 

1. Osoba wyznaczona do kontaktów z ramienia Wykonawcy:  
..................................................................................................................................... 
2. Osoba wyznaczona do kontaktów z ramienia Zamawiającego: Centrum Brokerskie NEO Sp. z o.o.: 
Daria Pluta – ubezpieczenia majątkowe, tel. 71 377-30-12, Aneta Kurowska – ubezpieczenia komunikacyjne, tel. 
71 377-30-24. 

§ 5 
 

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie (aneksami)                      
pod rygorem nieważności. 
2. Oprócz przypadków określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego - Zamawiający może odstąpić                        
od umowy w razie wystąpienia istotniej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży                   
w interesie publicznym, jeśli tego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Wykonawcy                          
nie przysługuje z tego tytułu żadne odszkodowanie. 

 
§ 6 

 
1. Wszelkie spory wynikające na tle realizacji postanowień niniejszej umowy, strony deklarują rozwiązywać                

w sposób polubowny, z ostrożności ustalają jako organ rozstrzygający sąd powszechny, właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

2. Polubowne załatwienie sporu polega w pierwszej kolejności na sporządzeniu reklamacji. 
3. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie na piśmie konkretnego roszczenia, do którego druga strona 

zobowiązana jest ustosunkować się pisemnie w ciągu 7 dni. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie 
traktowane jest jako odmowa spełnienia roszczenia. 

4. W przypadku braku porozumienia sprawa skierowana zostanie do organu rozstrzygającego. 
 

§ 7  
 


� Umowa zostaje zawarta na okres 1 roku. 
�� Polisy potwierdzające ubezpieczenie zostaną wystawione na okres roczny (12-miesięcy)  
�� Polisy potwierdzające umowy doubezpieczenia wystawione zostaną na okres do końca polis głównych. 
�� Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem 2 miesięcznego okresu 
wypowiedzenia. 
�� Obydwie strony mogą rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego 
naruszenia jej postanowień bądź za obopólnym porozumieniem. 
�� Zawarte umowy ubezpieczenia w zakresie poszczególnych rodzajów ubezpieczeń, pomimo wypowiedzenia 
niniejszej umowy, zachowują ważność do końca okresu ochrony wskazanego w polisach.  

 
§ 8 

 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie: 
 

- przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, 
- przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 9 
 
1. Umowę niniejszą sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
  

§ 10 
 
Strony umowy zgodnie oświadczają, że znają i akceptują jej treść na dowód czego składają własnoręczne podpisy: 
 
 
ZAMAWIAJĄCY                                                                                WYKONAWCA 
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Załącznik nr 9 do SIWZ 

 

UMOWA DLA ZADAŃ PAKIETU II nr ..............................  (projekt) 

 

Została zawarta w Wałbrzychu, w dniu ....................... roku, pomiędzy Regionalnym Centrum Krwiodawstwa  
i Krwiolecznictwa, reprezentowanego przez: 

Leszka Radojewskiego– Dyrektora RCKIK Wałbrzych 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 

a  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
reprezentowanym przez: 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
zwanym w dalszej części umowy Wykonawc ą  
 
o następującej treści  
 

§ 1 
 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę polegającą na  

ubezpieczeniach komunikacyjnych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. 
2. Szczegółowe warunki poszczególnych ubezpieczeń zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

oraz ofercie na wykonanie zamówienia, złożonej przez Wykonawcę, stanowiących integralną część umowy. 
 

§ 2 
 

Termin dostarczenia Zamawiającemu niezbędnych polis na 12 miesięczny okres ubezpieczenia ustala się 
najpóźniej na  dzień ……………………….. 

§ 3 
 


� Strony ustalają wartość składek ubezpieczeniowych na dzień przedłożenia oferty na kwotę: 
 

Rodzaj ubezpieczenia  
Składka ł ączna w zł  

za roczny okres ubezpieczenia  

Składka ł ączna za PAKIET II  
Ubezpieczenia komunikacyjne  
Składka łączna za roczny okres ubezpieczenia 

 
 
 

…………..……………………………………………….zł 
 
 
��   Zmiana wartości sum ubezpieczenia i sum gwarancyjnych zgłoszonych do ubezpieczenia, a także 

rezygnacja z ryzyka lub przedmiotu ubezpieczenia bądź klauzuli oraz zgłoszenie dodatkowego ryzyka                 
lub przedmiotu ubezpieczenia bądź klauzuli na wniosek Zamawiającego w okresie  obowiązywania 
umowy, będzie skutkować zmianą składki wyliczonej przy zastosowaniu stawek i systemów zniżek 
przedstawionych w ofercie. 

3. Płatność nastąpi przelewem w terminach określonych w polisach. 
Wykonawca gwarantuje zachowanie wysokości zaproponowanych składek i systemu zniżek dla każdego 
rodzaju ubezpieczeń przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy. 

4. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy                
na osoby trzecie. 
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§ 4 

 
1. Osoba wyznaczona do kontaktów z ramienia Wykonawcy:  

..................................................................................................................................... 
2. Osoba wyznaczona do kontaktów z ramienia Zamawiającego: Centrum Brokerskie NEO Sp. z o.o.:  
Daria Pluta – ubezpieczenia majątkowe, tel. 71 377-30-12, Aneta Kurowska – ubezpieczenia komunikacyjne, tel. 
71 377-30-24. 

§ 5 
 

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie (aneksami)                       
pod rygorem nieważności. 

2. Oprócz przypadków określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego - Zamawiający może odstąpić                        
od umowy w razie wystąpienia istotniej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży                        
w interesie publicznym, jeśli tego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Wykonawcy                          
nie przysługuje z tego tytułu żadne odszkodowanie. 

3. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia AC/NNW może nastąpić w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. OC 
- zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczonym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim 
Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. W pozostałych przypadkach odstąpienie od umowy może nastąpić               
w terminie 30 dni, licząc od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 3 – Wykonawca ma prawo żądać zapłaty składki 
należnej mu za okres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej. 

 
§ 6 

 
1. Wszelkie spory wynikające na tle realizacji postanowień niniejszej umowy, strony deklarują rozwiązywać                

w sposób polubowny, z ostrożności ustalają jako organ rozstrzygający sąd powszechny, właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

2. Polubowne załatwienie sporu polega w pierwszej kolejności na sporządzeniu reklamacji. 
3. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie na piśmie konkretnego roszczenia, do którego druga strona 

zobowiązana jest ustosunkować się pisemnie w ciągu 7 dni. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie 
traktowane jest jako odmowa spełnienia roszczenia. 

4. W przypadku braku porozumienia sprawa skierowana zostanie do organu rozstrzygającego. 
 

§ 7  
 

1. Umowa zostaje zawarta na okres 1 roku. 
2. Polisy potwierdzające ubezpieczenie zostaną wystawione na okres roczny (12-miesięcy)  
3. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem 2 miesięcznego okresu 
wypowiedzenia. 

4. Obydwie strony mogą rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego 
naruszenia jej postanowień bądź za obopólnym porozumieniem. 

5. Zawarte umowy ubezpieczenia w zakresie poszczególnych rodzajów ubezpieczeń, pomimo wypowiedzenia 
niniejszej umowy, zachowują ważność do końca okresu ochrony wskazanego w polisach.  

 
§ 8 

 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie: 
 

- przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, 
- przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 9 
 
1. Umowę niniejszą sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
  

§ 10 
 
Strony umowy zgodnie oświadczają, że znają i akceptują jej treść na dowód czego składają własnoręczne podpisy: 
 
 
ZAMAWIAJĄCY                                                                                WYKONAWCA
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Załącznik nr 11 – Wykaz pojazdów 
 
 

Lp
. Nr rej Marka Model Rodzaj 

pojazdu Pojemno ść Ład (kg) LM 
Rok 

produkc
ji 

Data 
pierwszej 
rejestracj

i 

Nr VIN 
Przebi
eg (tyś 

km) 

suma 
ubezpieczen
ia do AC/KR 

Okres 
Ubezpieczenia 
OC/AC/KR/NN

W 

1. 
DB37020 FORD  

Transit 
Furgon 
300L ciężarowy 1998 1250 6 2005 8-12-2005 WF0VXXTTFV5U38229 150 24 000,00 

13-12-2013 
12-12-2014 

2. DB59993 PEUGEOT 
PARTNER 

II 02 osobowy 1560   5 2007 5-02-2008 VF3GJ9HXC95300596 309 14 000,00 
05-02-2014 
04-02-2015 

3. DB58714 FORD  
Transit VAN 

300L osobowy 2198 1104 9 2007 7-01-2008 WF0XXXTTFX7J62839 123 25 000,00 
07-01-2014 
06-01-2015 

4. DB1610A PEUGEOT 
PARTNER 

7 ciężarowy 1560 675 3 2012 
29-05-
2012 VF37B9HF0CN518885 97 33 000,00 

30-05-2014 
29-05-2015 

5. DB59977 FORD  
MONDEO 

KOMBI osobowy 1753   5 2007 
31-01-
2008 WF0GXXGBBG7E81556 190 11 000,00 

31-01-2014 
30-01-2015 

6. 
DB04110 

DAEWOO 
LUBLIN 

ANDORA 
INTRA ciężarowy 2417 1260 6 2000 6-11-2000 SUL35247Y0067350 209 Nie dotyczy 

07-11-2013 
06-11-2014 
Tylko OC 

7 

DB97001 
MERCEDES-

BENZ 
TRAVEGO 

15 RHD 

autobus 
specjalny 

(ambulatorium) 11967   10 2011 
28-10-
2011 WEB63224513103038 9 1 980 000,00 

 
27-11-2013 
26-11-2014 

 

           RAZEM 2 087 000,00   

 
 
 
 
 
 
 
 
 


